Vzdělávací obsah předmětu: Pracovní výchova

Učivo ŠVP – tématické celky, témata

Ročníkové výstupy ze ŠVP

Pěstitelské práce, chovatelství:
- základní podmínky pro pěstování

-

-

-

zelenina
okrasné rostliny

-

ovocné rostliny
léčivé rostliny, koření

-

-

chovatelství

-

Příprava pokrmů:
- kuchyně

-

-

-

potraviny

rozumí pojmům půda, půdotvorný činitel,
význam a úrodnost půdy
zná podmínky výživy a ochrany rostlin
rozlišuje osivo a sadbu
zná podmínky a zásady pěstování zeleniny
pečuje o rostliny na zahradě, v místnosti,
pěstuje pokojové květiny
provede jednoduchou vazbu a úpravu květin
seznámí se s bezpečností a ochranou zdraví
při práci
zná druhy ovocných rostlin
uvede, jaký vliv mohou mít rostliny
na zdraví člověka (léčivé účinky rostlin,
jedovaté rostliny, rostliny jako drogy a jejich
zneužívání, alergie)
zná podmínky pro chov zvířat v domácnosti,
pravidla pro hygienu a bezpečnost chovu
uvede, jak se chovat při kontaktu se známými
a neznámými zvířaty

rozlišuje základní vybavení a kuchyňský
inventář, obsluhuje základní kuchyňské
spotřebiče, udržuje pořádek a čistotu
zná pravidla bezpečnosti a hygieny provozu
uvede pravidla pro výběr, nákup, skladování
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Mezipředmětové vztahy a
průřezová témata
OSV
- osobnostní rozvoj
- morální rozvoj
- sociální rozvoj
VDO
- občanská společnost a škola
MKV
- lidské vztahy
EV
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního
prostředí
- vztah člověka k prostředí
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-

příprava pokrmů

-

-

úprava stolu a stolování

-

Svět práce:
- trh práce

-

volba a profesní orientace

-

-

možnosti vzdělávání

-

zaměstnání

-

podnikání
-

zná zásady správné životosprávy
sestaví jídelníček, zná základní postupy při
přípravě pokrmů a nápojů, připraví
jednoduchý pokrm za tepla i za studena
zná zásady společenského stolování

uvede charakter a druhy pracovních činností
zná požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní
chápe rovnost příležitosti na trhu práce
zdůvodní základní principy pro volbu
povolání (sebepoznávání, osobní zájmy, cíle,
tělesný a zdravotní stav)
vyplní dotazníky k volbě povolání
posoudí své osobní vlastnosti a schopnosti
uvede vlivy na volbu profesní orientace
využívá informační základnu pro volbu
povolání, pracuje s profesními informacemi
a využívá poradenské služby
na webu najde náplň učebních a studijních
oborů a podmínky přijímacího řízení
zná pracovní příležitosti v obci (regionu, …)
uvede způsoby hledání zaměstnání, psaní
životopisu, pohovoru u zaměstnavatele
problémy nezaměstnanosti, úřady práce
zná práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
zná druhy a strukturu organizací
uvede nejčastější formy podnikání
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