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1.Charakteristika predmetu 

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a 

chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja 

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným 

vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho 

kreativity. 

 

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – 

interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné 

štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (ďalej len „VVS“): 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  

 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia  

 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, 

vytrvalosť, samostatnosť/  

 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových  

 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení  

 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov  

 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín  

 osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, 

v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, 

balkónoch/  

 zakladaniu trávnika a jeho údržba  

 výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  

 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri 

pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín  

 získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní 

okrasných rastlín  

 

 

 

Svet páce 7. roč. 

Inovovaný štátny vzdelávací program 0 

Inovovaný školský vzdelávací program 1 

Spolu 1 
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3.Požiadavky na výstup 

Poradie tém a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy (podľa svojich 

podmienok). 

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 

5. Okrasné záhradníctvo  

6. Skalka  

7. Trávnik 

 

 Náradie a pomôcky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné ručné náradie 
Poznať a vedieť používať základné ručné náradie: 

vysadzovacia lopatka, vysadzovací kolík, 

prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, malé 

hrabličky, malá lopatka atď. 

 
Náradie na spracovanie pôdy 
Poznať a vedieť používať náradie na spracovanie 

pôdy, kyprenie pôdy: rýľ, motyka, hrable, rycie 

vidly atď. 

 
Pomôcky pri pestovaní rastlín 
Poznať materiál a pomôcky pre hydroponické 

pestovanie rastlín, kanvy na zalievanie, 
rozprašovače atď. 

Poznať funkciu a spôsob použitia 

základných druhov náradia a.pomôcok. 

Vedieť používať základné ručné náradie 
a iné pomôcky 
pri pestovaní črepníkových rastlín, 

poznať náradie na základné spracovanie 

a ošetrovanie pôdy počas vegetácie 

pôdy. 

 

Kvetinárstvo 

Obsah Výkonový štandard 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín Význam   
okrasných   rastlín   z hľadiska   tvorby a estetizácie 

životného prostredia, rozdelenie okrasných rastlín. 

 
Črepníkové rastliny 
Charakteristika črepníkových rastlín, rozdelenie. 

Poznávanie jednotlivých druhov črepníkových rastlín. 

Pestovanie ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových 

rastlín. Nároky črepníkových rastlín na životné 

podmienky. 

 
Praktická činnosť 
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri presádzaní a 

ošetrovaní črepníkových rastlín a pri ich rozmnožovaní, 

pestovaní a ošetrovaní. 

Poznať význam okrasných rastlín, 

ich vplyv  na  náš  život  a životné 

prostredie. 

 

Poznať rozdelenie okrasných rastlín. 

Poznať a odborne pomenovať 

črepníkové rastliny. 

 

Vedieť pestovať, ošetrovať a 

rozmnožovať črepníkové 

rastliny, poznať ich nároky na 

stanovište. 

 

Vedieť využívať pracovné prostredie 

a udržiavať poriadok počas práce, 

dodržiavať bezpečnosť pri práci 
a hygienické zásady. 



 

Hydroponické pestovanie rastlín 

Obsah Výkonový štandard 

Hydropónia 
Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu: nádoby, 

substrát, živný roztok, vhodné črepníkové rastliny. 

 
Hydroponické pestovanie rastlín 
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri pestovaní 
rastlín a osvojiť si základný postup pestovania. 

Poznať pojem hydropónia, potreby 

na hydropóniu, poznať výhody

 hydroponického 

pestovania rastlín, vedieť zvoliť 

rastlinu na hydroponické pestovanie, 

vedieť  ju  pestovať v živnom 

roztoku. 

 

Viazačstvo a aranžovanie kvetov 

Obsah Výkonový štandard 

Základy aranžovania a väzby kvetov Význam 

aranžovania a väzby kvetov, pomôcky na aranžovanie 

 
Výber a úprava materiálu 
Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba nádoby, 

zber a sušenie rastlín na aranžovanie, ošetrovanie 

rezaných kvetov, príprava rastlinného materiálu na 

aranžovanie. 

 
Praktická činnosť 
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a 
aranžovaní rastlín. 

Poznať základné pravidlá 

aranžovania a väzby kvetov, poznať 

vhodný materiál, úpravu rastlín a 

ostatného materiálu. 

 

Získané vedomosti vedieť uplatniť 

pri vytváraní jesenného, vianočného a 

jarného aranžovania. 

 

Vedieť hodnotiť výber materiálu a 

výsledok vlastnej práce. 

 

Okrasné záhradníctvo 

Obsah Výkonový štandard 

Okrasné rastliny 
Význam a rozdelenie okrasných rastlín. 
Okrasné kvetiny 
Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky, cibuľové a 

hľuznaté kvetiny. Požiadavky jednotlivých rastlín na 

prostredie. Pestovanie, generatívne a vegetatívne 

rozmnožovanie okrasných kvetín. Rýchlenie okrasných 

kvetín. 
Okrasné dreviny 
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé, vždyzelené,   

stromy   a kry.   Výber    stanovišťa a vhodných druhov 

okrasných drevín. Pestovanie, ošetrovanie,     

generatívne a vegetatívne 

rozmnožovanie okrasných drevín. 
Praktická činnosť 
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných 
rastlín. Získať zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní a 
rozmnožovaní okrasných rastlín. 

Poznať jednotlivé skupiny 

okrasných rastlín a ich typických 

zástupcov. 

 

Vedieť rozmnožovať okrasné 

rastliny – vegetatívne aj generatívne, 

poznať požiadavky jednotlivých 

rastlín na prostredie a vedieť       ich       

dopestovať  a ošetrovať. 

 

Pestovaním     rastlín     prispieť k 

osvojeniu si jednotlivých 

pestovateľských postupov. 

 

Vedieť vybrať vhodné okrasné 

rastliny na určené miesto. 

 

 

 

 

 



 

Skalka 

Obsah Výkonový štandard 

Príprava skalničkového záhona 
Výber vhodného miesta na skalku, základné pravidlá 

pri vytváraní skalničkového záhona. 

 
Pestovanie okrasných rastlín v skalke 
Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie, 

pomenovanie,       zásady       ich        pestovania  a 

ošetrovania. 

 
Praktická činnosť 
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých skalničiek. 

Vedieť využiť všetky doterajšie 

vedomosti a zručnosti pri výstavbe a 

zakladaní skalky, vysadené rastliny  

poznať, vedieť ošetrovať a pestovať. 

 

Trávnik 

Obsah Výkonový štandard 

Zakladanie trávnika 
Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava pôdy, 

sejba. 

 
Ošetrovanie trávnika 
Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, 

odburiňovanie trávnika 

Poznať základné pravidlá zakladania 

trávnika, poznať základné druhy 

tráv. 

 

Vedieť ošetrovať trávnik, získať 

zručnosti pri práci s náradím, 

bezpečnosť pri práci. 

 

 

 

4. Metódy a formy – stratégie vyučovania 
 

 motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); 

 expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie,   

manipulácia s predmetmi , inštruktáž) 

 problémové metódy (projektová); 

 praktické aktivity, 

 práca s knihou a textom; 

 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; 

 aktivizujúce (diskusia, didaktické hry) ;  

 fixačné ( metódy opakovania a precvičovania) 

Formy práce 

 frontálna výučba, 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach, 

 demonštrácia a pozorovanie, 

 kooperatívne vyučovanie,  

 problémové vyučovanie, 



 

 projektové vyučovanie, 

 diferencované vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: atlasy 

rastlín, izbových rastlín,/ďalšia odbor. liter. aktuálne vydaná MŠ SR, ISCED 2/ 

 

 

Hodnotenie žiakov 

 

Hodnotenie sa vykonáva podľa Internej smernice - Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov. 

Vyučovací predmet svet práce sa bude v 7. ročníku vyučovať podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu, hodnotenie predmetu - klasifikácia známkou. Použité budú adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  Hodnotí sa: teoretická časť, praktická časť, projekt, samostatná 

práca, práca s knihou, aktivita, prístup k predmetu, 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.



 

 


