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Úvod
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z technickej výchovy – technickej
zložky pre druhý stupeň základnej školy vychádza z obsahu platných učebných osnov, ktoré
boli schválené MŠ SR 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97 – 151 s platnosťou od 1.
septembra 1997. V nich sú uvedené základné vzdelávacie ciele, ktoré vyjadrujú snahu po
dosiahnutí čo najkvalitnejších vedomostí a zručností žiakov s ich následným využitím
a uplatnením v praktickom živote.
Rámcovitosť a liberálnosť súčasne platných osnov neurčuje presne dimenzované požiadavky
na kvalitu výstupných vedomostí, zručností a postojov žiakov. Túto úlohu preberá na seba
vypracovaný vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami spolu s následne vypracovanou
batériou meracích prostriedkov – kognitívnych a psychomotorických testov, ktoré budú tvoriť
neoddeliteľnú súčasť základných pedagogických dokumentov.
Súbor exemplifikačných úloh prezentuje svojím spracovaním neuzavretú ponuku, ktorú je
možné neustále modifikovať a dopĺňať o aktuálne úlohy a požiadavky. Úlohy sú spracované
v poradí jednotlivých tematických celkov tak, ako sú uvedené vo vzdelávacom štandarde
a v učebných osnovách. Jednotlivé úlohy majú za cieľ pokryť jednotlivé požiadavky na
vedomosti a zručnosti vzdelávacieho štandardu rešpektujúc základné učivo základnej
a alternatívnej (voliteľnej) časti učebných osnov. Vzdelávací štandard pre technickú výchovu
neuvádza výchovné ciele, ktoré tvoria nemenej významnú súčasť vyučovacieho procesu.
Stupeň ovládania manuálnych a motorických zručností môže byť len doplňujúcim
ukazovateľom. Takéto požiadavky môžeme klásť na žiakov v 7. – 9. ročníku. U mladších
žiakov je potrebné tieto požiadavky primerane redukovať a vo vyučovaní technickej výchovy
sa nevenovať výhradne manuálnej činnosti. Požiadavky, uplatnené v alternatívnej (voliteľnej)
časti vzdelávacieho štandardu sú podstatne viac orientované na psychomotorické činnosti
a zručnosti žiakov, pričom plynule nadväzujú na uvedené základné požiadavky. Alternatívne
učivo umožní škole vyhovieť požiadavkám a záujmom žiakov, ktorých technická činnosť
zaujíma, za predpokladu vyhovujúcich personálnych a materiálno – priestorových podmienok.
Pri každom tematickom celku je stručne charakterizovaný jeho obsah, ktorý je
uvedený v platných učebných osnovách pre základné a alternatívne učivo. Pri práci so
vzdelávacím štandardom je potrebné pracovať aj s učebnými osnovami, ktoré v tomto prípade
plnia funkciu obsahového štandardu.
Vysvetlivky: (Z) – základné učivo (povinné)
(A) – alternatívne učivo (nepovinné)
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ČLOVEK A TECHNIKA.
Obsah
Žiaci sa v tomto tematickom celku oboznámia s pojmom technika, spoznajú vzťahy
medzi technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou s využitím osobných skúseností.
Získajú základné informácie o slovenských vynálezoch a histórii techniky všeobecne a na
Slovensku.
Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich vzťahy. História techniky – človek
tvorca techniky. Vznik výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia – výroba – využitie.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.1 Vedieť vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt
ľudskej činnosti.
1.1.1 Uveď príklady na pojem technika v užšom a širšom zmysle slova. (Z)
1.1.2 Uveď konkrétne príklady vzniku technického diela. (Z)
1.1.3 Vymenuj a vysvetli zložky životného prostredia – technické, prírodné
a spoločenské (sociálne) prostredie. (Z)
1.1.4 Vysvetli rozdiel medzi priemyselnou a informačnou spoločnosťou. (A)
1.2 Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky techniky.
1.2.1 Vymenuj predmety, zariadenia, stavby, atď., ktoré uľahčujú a spríjemňujú
ľuďom život. (Z)
1.2.2 Vymenuj predmety, zariadenia, stavby, atď., ktoré sťažujú, znepríjemňujú
a prípadne ohrozujú ľudský život. (Z)
1.2.3 Vysvetli a porovnaj vplyv (kladný aj záporný) technických produktov na
ekológiu krajiny (priehrady, elektrárne, továrne, cestné stavby, sídliská, doprava
a pod.). (A)
1.2.4 Ukáž na kladných príkladoch: potrebu funkčnosti, estetiky (dizajnu) a urbanizmu
konkrétneho technického diela. (A)
1.3 Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a vynálezmi 18. – 20. storočia.
1.3.1 Opíš niektoré prevratné zmeny v technických odvetviach a v premene využitia
energie (napr. v energetike – vznik parného stroja, turbín, spaľovacieho a benzínového
motora, elektrickej energie, rozvoj kybernetiky a informačných technológií – satelity,
počítače, atď.). (Z)
1.3.2 Uveď meno amerického vynálezcu, ktorý zostrojil prvú žiarovku. (A)
1.3.3 Uveď, v ktorom storočí vynašiel anglický elektrotechnik John Ambrose Fleming
dvojelektródovú elektrónku (diódu). (A)
1.3.4 Urči, v ktorom období sa uskutočnil prvý televízny prenos, ktorý predviedol
škótsky vynálezca John Logie Baird. (A)
1.4 Oboznámiť sa s poznatkami histórie na Slovensku a so slovenskými vynálezcami.
1.4.1 Uveď meno slovenského vynálezcu (slovenský rodák), ktorý získal dvanásť
amerických patentov v oblasti bezdrôtovej telegrafie. (Z)
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1.4.2 Uveď, na aký vynález dostal v roku 1895 patent slovenský vynálezca Ján
Bahýľ.(Z)
1.4.3 Uveď, v ktorej technickej oblasti bol na celom svete uznávaným odborníkom
slovenský vynálezca Aurel Stodola. (Z)
1.4.4 Vyhľadaj v encyklopédii akými vynálezmi sú známi Milan R. Štefánik, Ernest F.
Chladný, Štefan Jedlík, Jozef M. Petzval, Vojtech Alexander a Dionýz Štúr. (Z, A)
1.5 Vedieť vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku
výrobku.
1.5.1 Opíš postup pri práci s konštrukčnou stavebnicou a prakticky demonštruj na
príklade podľa vlastnej fantázie. (Z)
1.5.2 Navrhni, ako by si zistil potreby ľudí – zákazníkov. (Z)
1.5.3 Opíš cestu vzniku výrobku, ktorý si zhotovil na technickej výchove, vymenuj
jeho dobré úžitkové vlastnosti a pokús sa ho teoreticky predať spolužiakom. (Z)
1.5.4 Špecifikuj čo všetko v sebe skrýva dizajnové riešenie výrobku. (Z, A)
1.5.5 Vysvetli spolužiakom postup pri zhotovení šarkana a urob jeho vzorový model.
(Z)
1.5.6 Navrhni jednoduchú hračku z dreva a technologický postup na jej zhotovenie
v podmienkach vyučovania technickej výchovy. Využi cestu vzniku výrobku:
myšlienka – konštrukcia – výroba – použitie (napr. mlyn, vozík, vláčik, žeriav,
menovku ku kvetine, píšťalku a pod.). (Z,A)

TECHNICKÉ MATERIÁLY. SUROVINY, VÝROBA, ENERGIA.
KOMUNIKÁCIA V TECHNIKE.
Obsah
Obsah tohto tematického celku je zameraný na hlavné druhy technických materiálov,
ich základné vlastnosti a využitie. Základné technologické postupy pri spracovaní technických
materiálov, zodpovedajúce základné nástroje, náradie a pomôcky na ich ručné opracovanie,
na komunikáciu v technike –základy technického zobrazovania a pravidlá správania sa
v školskej dielenskej učebni a v technickom prostredí.
Školská dielenská učebňa – technické prostredie – pravidlá správania sa. Základy technického
zobrazovania. Základné technické materiály – drevo, kovy, plasty – polotovary. Základy
jednoduchého – ručného obrábania technických materiálov. Pravidlá správania sa, ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci v školskej dielenskej učebni a v technickom prostredí.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
2.1 Vedieť čítať jednoduchý náčrt a výkres.
2.1.1 Vysvetli pojem Slovenské technické normy – STN. (Z)
2.1.2 Načrtni jednoduchý piktogram a vysvetli jeho obsah. (Z)
2.1.3 Opíš vlastnými slovami, čo rozumieš pod technickou grafikou. (Z)
2.1.4 Skús vysvetliť vlastnými slovami pojem animácia grafického zobrazenia. (A)
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2.2 Osvojiť si pojem kóta, vynášacia a kótovacia čiara.
2.1.1 Vymenuj, charakterizuj a ukáž základné druhy čiar na jednoduchom technickom
výkrese. (Z)
2.1.2 Vysvetli pojem kóta a prakticky porovnaj technický výkres v stavebníctve,
strojárstve a v elektrotechnike. (Z,A)
2.1.3 Vysvetli pojem a účel kótovania v technickom zobrazovaní. (Z)
2.1.4 V ktorom učebnom predmete sa ešte používa pojem kóte? (A)
2.3 Vedieť zobraziť vnímaný predmet (súčiastku) jednoduchým technickým
náčrtom, technickým výkresom s potrebným počtom priemetov alebo priestorovým
zobrazením.
2.3.1 Súčiastky na obr. č. l načrtni voľnou rukou , nakresli k ním vynášacie a
kótovacie čiary pre základné rozmery týchto súčiastok. (Z)
2.3.2 Načrtni priestorové zobrazenie jednoduchej súčiastky. (Z, A)
2.3.3 Načrtni súčiastku s rozmermi 25x 45x15. Z daných rozmerov opíš jej
geometrický tvar. (Z, A)
2.3.4 Načrtni súčiastku danú označením: 020 - 100 a opíš jej tvar. (Z, A)
2.3.5 Načrtni súčiastku s rozmermi: 040x10 - 100 a opíš jej tvar. (Z, A)
2.4 Vedieť správne preniesť tvar a rozmery predmetu z výkresu na opracúvaný
materiál, správne voliť meradlá a pomôcky na obrysovanie.
2.4.1 Vymenuj základné náradie slúžiace na obrysovanie dreva, plastov a kovov.(Z)
2.4.2 Obrysuj tvar výrobku na materiál podľa pripravenej šablóny.(Z)
2.4.3 Z jednoduchého výkresu prenes tvar výrobku na materiál obrysovaním. (Z)
2.5 Vedieť pracovať podľa jednoduchého technologického postupu a technického
výkresu.
2.5.1 Podľa výkresu a spoločného technologického postupu zhotov výrobok napr. :
brusítko, hlavolam z drôtu, lopatku na zákusky, obuvák a mnoho ďalších voľných
pracovných námetov. (Z)
2.5.2 Pri práci s drôtom a s plechom hľadaj inšpiráciu na námet v časti D - ďalšie
prílohy a námety. Vyber si a zhotov niektorý námet uvedený v prílohe. (Z, A)
2.6 Poznať a rozlíšiť základné druhy technických materiálov - drevo, kovy, plasty.
2.6.1 Opíš vlastnými slovami ťažbu a spracovanie dreva na jednotlivé druhy reziva.(Z)
2.6.2 Porovnaj štruktúru a vlastnosti mäkkých a tvrdých drevín. (Z)
2.6.3 Vymenuj niektoré železné a neželezné kovy. (Z)
2.6.4 Opíš výrobu surového železa a ocele. (Z)
2.6.5 Vymenuj vyrábané polotovary z kovových materiálov. (Z)
2.6.6 Porovnaj vlastnosti termoplastov a reaktoplastov. (Z)
2.6.7 Vymenuj tri termoplasty a tri reaktoplasty. (Z)
2.7 Vedieť vysvetliť pojmy: surovina, materiál, polovýrobok a výrobok.
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2.7.1 Uveď, ako nazývame vyťaženú anorganickú látku alebo látku rastlinného či
živočíšneho pôvodu. Uveď príklady. (Z)
2.7.2 Uveď, ako nazývame surovinu, ktorá je spracovaná do technicky použiteľného
stavu. (Z)
2.7.3 Vymenuj niektoré polovýrobky z dreva a z kovu. (Z)
2.7.4 Povedz, ako nazývame predmety, ktoré používa spotrebiteľ (nábytok, rôzne
spotrebiče v domácnosti, oblečenie, náradie a nástroje, atď.) (Z)
2.7.5 Špecifikuj a porovnaj niektoré ďalšie technické materiály: (guma, textil,
keramické materiály, kompozity). (Z)
2.8 Oboznámiť sa so základmi výroby kovov a plastov.
2.8.1 Porovnaj spoločné technologické postupy pri výrobe kovov a plastov.(Z)
2.8.2 Porovnaj niektoré vlastnosti kovov a plastov. (Z)
2.8.3 Uveď oblasti výroby, kde sa jednotlivé materiály najviac využívajú.(Z)
2.9 Poznať pravidlá správania sa v školskej dielenskej učebni resp. v inom
technickom prostredí.
2.9.1 Vysvetli potrebu pevnej obuvi v školskej dielenskej učebni.(Z)
2.9.2 Popíš, k čomu slúžia regulujúce pravidlá správania sa v školskej dielenskej
učebni.(Z)
2.9.3 Navrhni a zostav základné pravidlá správania sa pri práci s horľavým
materiálom.(Z, A)
2.10 Poznať základné náradie na ručne opracovanie dreva, kovu a plastov.
2.10.1 Vymenuj základné náradie na opracovanie dreva, plastov a kovov a
porovnaj jednotlivé odlišnosti. (Z, A)
2.10.2 Vymenuj základné zariadenie v školskej dielenskej učebni technickej výchovy.
(Z, A)
2.11 Vedieť rezať drevo, kov a plast ručnou pílkou a urobiť základnú povrchovú
úpravu týchto materiálov brúsením a morením (podľa materiálnych možností školy aj
natieraním transparentných látok).
2.11.1 Vymenuj základné druhy ručných píl (chvostovka, dierovka, čapovka, rámová
píla, oblúková píla, lupienková píla) a ich využitie. (Z, A)
2.11.2 Porovnaj pracovné operácie: rašpľovanie, pilovanie a brúsenie.(A)
2.11.3 Porovnaj povrchovú úpravu dreva a kovov. (A)
2.11.4 Vysvetli účel a podstatu morenia. (A)
2.11.5 Porovnaj povrchovú úpravu kovov a plastov. (A)
2.11.6 Vysvetli význam číselného údaja na brusnom papieri (plátne). (A)
2.11.7 Charakterizuj a opíš niektoré dokončovacie práce pri úprave povrchu dreva
(napr.: tmelenie, morenie, voskovanie, lakovanie a farbenie). (A)
2.11.8 Popíš vlastnými slovami smaltovanie kovov. (A)
2.11.9 Vysvetli vlastnými slovami leštenie a matovanie povrchu plastov. (A)
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2. 12 Prakticky si precvičiť a osvojiť jednotlivé elementárne zručnosti pri opracovaní
dreva, kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie plastov a plechu, strihanie,
sekanie drôtu a plechu).
2.12.1 Na vhodne navrhnutom výrobku precvič jednotlivé činnosti. (Z, A)
2.13 Vedieť spájať drevo, plasty a kov podľa druhu materiálu (čapovaním, lepením,
spájkovaním).
2.13.1 Zhotov jednoduché spojenie dreva plátovaním a čapovaním na vhodne
zvolenom výrobku. (A)
2.13.2 Porovnaj plátovanie, čapovanie, spájanie na pokos, spájanie na pero,
polodrážku, perodrážku a spájanie kolíkom. (A)
2.13.3 Vysvetli princíp lepenia a porovnaj rozoberateľné a nerozoberateľné spojenie
dreva. (A)
2.13.4 Vymenuj niektoré organické a anorganické lepidlá. (A)
2.13.5 Na základe vlastných skúsenosti navrhni lepidlo na lepenie kovu a gumy, kovu a
plastu. (A)
2.13.6 Vysvetli princíp a podstatu spájkovania (mäkké a tvrdé spájkovanie). (A)

ELEKTRICKÁ ENERGIA, JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY. ELEKTRICKÉ
SPOTREBIČE.
Obsah
Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť elektrickej energie tak, aby žiaci
v primeranej forme získali dostatočné množstvo poznatkov o zdrojoch elektrickej energie, o
ich využití poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky
elektrického prúdu na ľudský organizmus. Obsahom tohto celku sú schémy elektrických
zapojení a jednoduché elektrotechnické práce. Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre
základné školy a práce súvisiace s technológiou montáže v elektrotechnike, pričom spoznajú a
pracujú s elektromontážnym materiálom. Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a
poskytovanie prvej pomoci. Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Elektrotechnické
značky a schémy elektrických zapojení. Základný elektroinštalačný materiál. Jednoduché
elektrické obvody. Práca s elektromontážnym materiálom a stavebnicou. Základné elektrické
spotrebiče. Polovodiče - dióda. Domová inštalácia elektrického prúdu. Výpočet spotreby
elektrickej energie. Moderné elektrické spotrebiče a ich vysoká účinnosť.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
3.1 Osvojiť si pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť prvú
pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
3.1.1 Vymenuj faktory, ktoré ovplyvňujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
(veľkosť napätia, prechodový odpor, doba prechodu prúdu telom človeka, frekvencia
prúdu, smer prúdu). (Z)
3.1.2 Vymenuj niektoré bezpečnostné pravidlá pre vnútorné a vonkajšie priestory pri práci
s elektrickým prúdom. (Z)
3.1.3 Opíš a demonštruj spôsoby prvej pomoci pri úraze elektrický prúdom. (Z)
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3.1.4 Uveď životu nebezpečnú dolnú hranicu jednosmerného a striedavého elektrického
prúdu pre človeka (v miliampéroch - mA). (Z)
3.2 Poznať a vymenovať batériové zdroje elektrickej energie a akumulátory (primárne
a sekundárne, elektromechanické - suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické).
3.2.1 Porovnaj primárne a sekundárne elektrochemické články t. j. na jedno použitie a
znovunabíjacie. (Z)
3.2.2 Porovnaj suché a mokré elektrochemické články.(Z)
3.2.3 Vysvetli rozdiel medzi kyslým a alkalickým akumulátorom. Porovnaj ich aj z
hľadiska ekologického a z hľadiska recyklácie nefunkčných akumulátorov. (Z)
3.2.4 Vysvetli rozdiel medzi monočlánkom a batériou.(Z)
3.3 Vedieť čítať jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia) a vedieť
na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať jednoduché elektrické obvody.
3.3.1 Nakresli schematické značky základných elektrotechnických súčiastok (vodič, spínač,
rezistor, monočlánok, žiarovka, poistka, atď.). (Z)
3.3.2 Prečítaj, vysvetli a prakticky zapoj na elektrotechnickej stavebnici elektrické
obvody zobrazené na obr. č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. (Z)
3.3.3 Nakresli do zošita jednoduchú schému zapojenia elektromotora. (Z)
3.4 Poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho funkciu a použitie (spínače,
vidlice, zásuvky, žiarovkové objímky, poistky a ističe). Zapájanie precvičiť na stavebnici
pre ZŠ.
3.4.1 Vymenuj a rozdeľ základný elektroinštalačný materiál.(Z)
3.4.2 Uveď, ako nazývame drôty alebo laná vyrobené z dobre vodivých materiálov.(Z)
3.4.3 Rozdeľ spínače podľa spôsobu montáže, spôsobu ovládania, druhu krytia a funkcie.
Poukáž na ch praktické využitie. (Z)
3.4.4 Urči farebné označenie ochranných vodičov. (Z)
3.4.5 Urči farebné označenie vodiča kladného a vodiča záporného pólu jednosmernej
elektrickej sústavy. (Z)
3.4.6 Urči, akú farbu má zvyčajne fázový vodič v striedavej elektrickej sústave.(Z)
3.5 Oboznámiť sa s používaním žiarovkovej skúšačky.
3.5.1 Jednoduchou žiarovkovou skúšačkou zisti prítomnosť napätia v tvojej 4, 5 V batérii.
Vystriedaj žiarovky v rozsahu 3, 5V - 6V a opíš vlastnými slovami čo si pozoroval.(Z)
3.5.2 Uveď, akú najväčšiu hodnotu jednosmerného a striedavého napätia môžeme
zisťovať pomocou skúšačky SN l a akú pomocou SN 2. (Z, A)
3.6 Vedieť zapájať jednoduché elektrické obvody s využitím elektrickej stavebnice pre
ZŠ.
3.6.1 Pomocou elektrotechnickej stavebnice zapoj jednoduchý elektrický obvod;
zapojenie žiaroviek za sebou a vedľa seba. (Z, A)
3.6.2 Poskladaj a zapoj ďalšie jednoduché elektrické obvody na elektrostavebnici.(Z, A)
3.6.3 Vysvetli postup odizolovania vodičov a káblov - prakticky predveď.(Z)
3.6.4 Zostav jednoduchý elektrický obvod podľa obrázka B - ďalšie prílohy a námety,
pozoruj a opíš svoje pozorovanie. (Z, A)
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3.7 Vedieť nakresliť schematickú značku diódy, poznať jej činnosť a vedieť diódu
správne zapojiť v priepustnom smere.
3.7.1 Uveď, ako nazývame látky, ktoré nemožno zaradiť ani medzi vodiče, ani medzi
izolanty. (Z)
3.7.2 Urči, ako nazývame elektronickú súčiastku s jedným PN priechodom.(Z)
3.7.3 Vysvetli vlastnými slovami fyzikálnu podstatu polovodičovej diódy.(Z, A)
3.7.4 Na obrázku č. 6 správne urči polovodič a vyznač anódu a katódu.(Z)
3.7.5 Nakresli schému , kde je polovodičová dióda zapojená v priepustnom smere, tak
aby žiarovka svietila. Zapojenie schémy predveď na elektrostavebnici. Svoju schému
porovnaj so schémou v ďalšej prílohe AJ. (Z, A)
3.8 Poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a so správnym
používaním základných elektrických spotrebičov pre domácnosť.
3.8.1 Vymenuj niektoré svetelné, tepelné a chladiace elektrické spotrebiče v
domácnosti.(Z)
3.8.2 Vymenuj a popíš obsluhu niektorých mechanických elektrických spotrebičov.(Z)
3.8.3 Urči, do ktorej skupiny spotrebičov patria: TV prijímač, videorekordér, walkman,
kalkulačka, satelit, počítač a pod. (Z)
3.9 Vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej energie a poznať ekologické aspekty
výroby elektrickej energie.
3.9.1 Vymenuj niektoré neobnoviteľné a obnoviteľné energetické zdroje, ktorých
premena slúži v elektrárňach na výrobu elektrickej energie. (Z, A)
3.9.2 Stručne opíš výrobu a rozvod elektrickej energie z elektrárne do domácnosti.(Z,
A)
3.9.3 Porovnaj generátor na výrobu jednosmerného a striedavého prúdu. (A)
3.10 Vedieť vymenovať jednotlivé druhy elektrární.
3.10 l Vymenuj existujúce druhy elektrární a porovnaj ich ekologický dopad na
prírodu a spoločnosť. (A)
3.10.2 Urči, ktoré elektrárne využívajú solárne články.(A)
3.10.3 Uveď, v ktorých oblastiach sveta je možné využívať na výrobu elektrickej
energie veterné, geotermálne, prílivové, odlivové a príbojové elektrárne. (A)
3.10.4 Porovnaj výhody a nevýhody atómovej elektrárne. (A)
3.11 Vedieť nakresliť jednoduchý elektrický obvod so žiarovkami, spínačom a
batériou, obvod prakticky zapojiť na školskej elektrostavebnici
3.11.1 Vymenuj základné prvky jednoduchého elektrického obvodu. (Z, A)
3.11.2 Na elektrostavebnici zostav elektrický obvod so sériovým a paralelným
zapojením spínačov úlohy modifikuj so žiarovkami a elektromotorčekmi). (A)
3.11.3 Prakticky zisti a opíš zmeny, ktoré nastanú v smere a intenzite otáčok
jednosmerného elektromotora zmenou polarity a intenzity jednosmerného zdroja. (A)
3.11.4 Porovnaj funkciu a význam tlačidla a spínača. (A)
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3.12 Poznať význam elektromeru a oboznámiť sa s príkladmi výpočtu spotreby
elektrickej energie.
3.12.l Uveď, ako nazývame pristroj, ktorý zaznamenáva spotrebu elektrickej
energie v domácnosti (spotrebiteľom). (A)
3.12.2 Urči, s ktorým dôležitým meracím prístrojom spája hlavné domové vedenie
hlavnú domovú skriňu?(A)
3.12.3 Vymenuj a popíš na školskej stavebnici základné elektrické zariadenia, ktoré
slúžia na rozvod pred elektromerom. (A)
3.12.4 Vymenuj a popíš na školskej elektrostavebnici základné elektrické zariadenia,
ktoré slúžia na rozvod za elektromerom. (A)
3.12.5 Na základe údajov zistených zo štítku, na niektorom konkrétnom domácom
elektrickom spotrebiči (žiarovka, fén, žehlička, chladnička a pod.), vypočítaj podľa
vzorca predpokladanú spotrebu elektrickej energie za určité časové obdobie(W = P. t .
d [ kWh ]). (A)
3.12.6 Vymenuj a popíš jednotlivé časti rozvodnej skrine elektrickej energie.(A)
3.13 Oboznámiť sa s modernými elektrickými spotrebičmi v domácnosti.
3.13.1 Vymenuj niektoré moderné elektrické spotrebiče do domácnosti, ktoré
ponúka súčasná obchodná sieť. (A)
3.13.2 Pokús sa spolužiakom vysvetliť vlastnými slovami obsah pojmov GSM,
Internet, satelitné vysielanie, modem. (A)
3.13.3 Urči, do ktorej skupiny elektrických spotrebičov patrí klimatizácia.(A)
3.14 Oboznámiť sa s vysokou účinnosťou využitia elektrickej energie v modernej
technike.
3.14.1 Porovnaj údaje na štítku nových moderných a starších el. spotrebičov.(A)
3.14.2 Pokús sa vysvetliť, v čom najviac spočíva najväčší význam elektronizácie
zariadení. (A)
3.14.3 Uveď, aký význam má pre spotrebiteľa pravidelná údržba a správne
používanie modernej techniky v domácnosti. (A)

JEDNODUCHÉ STROJE, PREVODY, NA PRENOS SÍL A POHYBU.
Obsah
Tematický celok približuje základné informácie z mechaniky - mechanické prevody,
ich najčastejšie používané druhy, účel a jednoduché stroje. Konštrukcia bicykla, jeho hlavné
časti, jednotlivé konštrukčné uzly a hlavné činnosti pri údržbe bicykla spolu s pravidlami
cestnej premávky tvoria významnú časť obsahu. Žiaci sa oboznámia v tomto celku s
technikou, ako prostriedkom na obnovu životného prostredia. Jednoduché stroje a
jednoduché mechanické prevody. Bicykel, malý motocykel - hlavné časti, ich funkcia, údržba,
montáž, demontáž. Ekologické aspekty dopravy a pravidlá cestnej premávky. Práca so
stavebnicou.
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Požiadavky na vedomosti a zručnosti
4.1 Poznať a vedieť vymenovať jednoduché stroje, s ktorými sa žiaci stretávajú
napr. na hračkách, na bicykli a vo svojom okolí.
4.1.1 Vymenuj základné jednoduché stroje (páka, koleso, kladka, kladkostroj). (Z)
4.1.2 Porovnaj funkčnosť a účelovosť pevnej a voľnej kladky. (Z)
4.1.3 Vymenuj spôsoby využitia kladky resp. kladkostroja v praxi.(Z)
4.1.4 Na konštrukčnej stavebnici vymodeluj základné jednoduché stroje.(Z)
4.2 Poznať princíp jednoduchého mechanického prevodu a vedieť uviesť praktické
využitie týchto prevodov. Prakticky zostavovať jednoduché prevody s využitím
technických stavebníc.
4.2.1 Vymenuj príklady uplatnenia jednotlivých mechanických prevodov v praxi. (Z)
4.2.2 Vysvetli podstatu a účel otáčavého mechanického prevodu.(Z)
4.2.3 Uveď príklady uplatnenia mechanických prevodov na hračkách a domácich
mechanizmoch. (Z)
4.2.4 Zostav jednoduché mechanické prevody s využitím konštrukčnej stavebnice.(Z)
4.2.5 Porovnaj výhody a nevýhody jednotlivých druhov mechanických prevodov.
(Z, A)
4.3 Vedieť vymenovať hlavné časti bicykla, malého motocykla a vysvetliť ich funkciu.
4.3.1 Vymenuj niekoľko typov bicyklov, ktoré poznáš so svojho okolia a účel ich
využitia (skladací, športový, turistický, pretekársky, horský bicykel a pod.). (Z)
4.3.2 Vymenuj a opíš funkciu základných častí bicykla.(Z)
4.3.3 Vysvetli účel a podstatu meniča prevodov - poukáž na tzv. ľahký a ťažký
prevod. Demonštruj priamo na bicykli s meničmi prevodov. (Z, A)
4.3.4 Urči a ukáž na bicykli jeho jednotlivé konštrukčné časti. (Z, A)
4.3.5 Demontuj, opíš a zlož stredové zloženie bicykla. (Z, A)
4.3.6 Opíš a s konštrukciou bicykla porovnaj základné konštrukčné prvky malého
motocykla - babety. (Z)
4.3.7 Pomenuj a opíš brzdový systém klasického a športového bicykla. (Z, A)
4.3.8 Pomenuj a opíš osvetľovaciu sústavu bicykla pomocou dynama a porovnaj s
modernými prvkami osvetlenia bicykla používanými v súčasnosti.(Z, A)
4.4 Prakticky si osvojiť základné činnosti pri údržbe bicykla.
4.4. l Vymenuj základné zásady starostlivosti o bicykel. (A)
4.4.2 Vykonaj kontrolu a premazanie jednotlivých mazacích častí bicykla.(Z, A)
4.4.3 Vykonaj kontrolu a výmenu brzdových kolíkov, skontroluj nastavenie bŕzd na
klasickom a športovom bicykli. (Z, A)
4.4.4 Skontroluj a nastav správnu výšku riadidiel a sedadla podľa výšky tvojej
postavy.(Z A)
4.4.5 Skontroluj a zisti stav elektrického osvetlenie bicykla. (Z, A)
4.5 Poznať pravidlá cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na jazdu na bicykli a na
malom motocykli.
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4.5.1 Vymenuj, čím musí byť podľa vyhlášky bicykel vybavený, (dvoma nezávislými
účinnými brzdami, osvetlením, zadným odrazovým sklom červenej a jedným bočným
odrazovým sklom oranžovej farby, jasne znejúcim zvončekom). (Z)
4.5.2 Vyznač výstražné, zákazové, príkazové a informatívne značky na obrázku č 7a 7j (Z)
4.5.3 Vymenuj, ktoré dopravné prostriedky nesmú jazdiť po diaľnici. (Z)
4.5.4 Urči poradie, pod ktorým opustia križovatku účastníci cestnej premávky,
zobrazenú na obrázku č. 8a - 8d. (Z, A)
4.5.5 Vymenuj základnú výbavu, ktorú musí mať vodič malého motocykla.(Z, A)
4.6 Poznať ekologické aspekty dopravy
4.6. l Vymenuj základné negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie.(Z) 4.6.2
Urči, na základe svojho poznania, poradie spôsobu dopravy, ktorá je z ekologického
hľadiska najmenej škodlivá (na bicykli, automobilová, železničná, lodná, balónom,
metro, letecká, atď.). (Z)
4.7 Vedieť vysvetliť význam reťazového prevodu a jeho možnej prevodovej kombinácie
na bicykli.
4.7.1 Vysvetli výhody reťazového prevodu oproti prevodu treciemu a remeňovému. (A)
4.7.2 Porovnaj a uveď prakticky príklad, aký priemer musí mať hnacie a hnané koleso
športového bicykla pre : a/ tzv. ľahký prevod, b/ tzv. ťažký prevod. (A)
4.7.3 Urči a vymenuj, niektoré stroje a zariadenia z tvojho okolia, v ktorých sa používa
reťazový prevod. (A)
4.7.4 Opíš jednotlivé časti reťazového prevodu na obr. č. 9. (A)
4.8 Pri praktickej práci so stavebnicou (Lego - technic, Lego - dacta, Merkúr a pod. )
vedieť zostaviť aj zložitejšie funkčné mechanizmy.
4.8.1 Zostav rôzne funkčné modely podľa priloženého obrazového návodu k
stavebnici, podľa hračiek, s ktorými si sa hrával, alebo podľa vlastnej predstavy
(napr. rumpál, kladkostroj, zotrvačník, žeriav a pod.). (A)
4.9 Prakticky si osvojiť a vedieť urobiť demontáž a montáž kolies na bicykli a poznať
základné práce pri bežnej malej oprave bicykla - motocykla (vzdušnice, sedadlo,
riadidla, ložiská a pod. ).
4.9.1 Demontuj a poskladaj nastavenie riadidiel na bicykli. (A)
4.9.2 Prakticky precvič demontáž a montáž blatníkov.(A)
4.9.3 Rozober a poskladaj náboj predného kolesa. (A)
4.9.4 Prakticky preveď výmenu vzdušnice a plášťa na kolese bicykla.(A)

OPERÁCIE A NÁSTROJE NA SPRACOVANIE TECHNICKÝCH MATERIÁLOV.
Obsah
Obsah tematického celku je zameraný tak, aby sa v ňom žiaci bližšie oboznámili s
technickými materiálmi, vedeli ich ručne obrábať a spracovávať prostredníctvom základných
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technických operácii a s využitím dostupného a primeraného náradia, nástrojov a pomôcok.
Vlastnosti a vhodný výber technických materiálov. Hobľovanie, dlabanie, vŕtanie. Spájanie
tech. materiálov - rozoberateľné a nerozoberateľné - čapovaním, lepením, klincami, skrutkami,
nitovaním, spájkovaním, zváraním. Princíp odlievania. Meranie posuvným meradlom.
Vonkajšie a vnútorné závity - ručné rezanie.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
5. l Vymenovať vlastnosti a využitie doskových výrobkov z dreva, profilových
kovových polotovarov a plastov. Tieto materiály vedieť rezať, pilovať, brúsiť.
5.1.1 Vymenuj rozdelenie základných piliarskych výrezov - polovýrobkov. (Z)
5.1.2 Porovnaj vlastnosti piliarskych výrezov a možnosti ich využitia v praxi.(Z)
5.1.3 Pri práci so vzorkovnicou kovov pomenuj a urči neželezné kovy. Opis ich
základné vlastnosti a využitie. (Z, A)
5.1.4 Ukáž a vymenuj vo svojom okolí stroje, zariadenia a stavby, ktorých
konštrukcia využíva profilové kovové polotovary. (Z, A)
5.1.5 Vymenuj, niektoré základné termoplasty a reaktoplasty, ktoré poznáš. (Z)
5.1.6 Stručne charakterizuj a porovnaj rozdielne vlastnosti termoplastov a
reaktoplastov.(Z)
5.1.7 Vymenuj možnosti a spôsoby využitia plastov v praktickom živote.(Z, A)
5.1.8 Pomocou správne použitého náradia a nástrojov porovnaj základné vlastností
dreva, kovov a plastov (rezaním, pilovaním, brúsením). (Z)
5.1.9 Charakterizuj a popíš vlastnými slovami vlastnosti a možnosti využitia
ďalších technických materiálov, ktoré sa nachádzajú v tvojom okolí (keramika, sklo,
textil, guma, kompozity, atď.). (Z, A)
5.2 Vedieť vybrať vhodný materiál na základe poznania jeho mechanických a
fyzikálnych vlastností.
5.2.1 Navrhni výrobok s využitím rôznych druhov technických materiálov a
zdôvodni potrebu uplatnenia každého z nich na základe poznania a využitia jeho
technických vlastností. (Z)
5.2.2 Odôvodni, prečo práve plasty zaznamenali najväčší rozvoj v 20. storočí.(Z)
5.3 Prakticky vedieť spájať drevo klincami, skrutkami, lepením, plátovaním. Poznať
a vedieť opísať spájanie dreva kolíkmi a čapovaním.
5.3. l Pomenuj jednoduché konštrukčné spájanie dreva zobrazené na obr. č.10a-l0c.(Z)
5.3.2 Na vhodne zvolenom výrobku demonštruj spájanie dreva klincami, lepením a
plátovaním. (Z)
5.3.3 Porovnaj rozdiel, výhody a nevýhody spájania dreva plátovaním, čapovaním.(Z)
5.3.4 Vysvetli vlastnými slovami výhody spájania dreva kolíkmi. (Z, A)
5.4 Poznať základy ručného a strojového obrábania dreva, kovov a plastov. Oboznámiť
sa s hobľovaním dreva, poznať základné časti hoblíka a druhy hoblíkov.
5.4.1 Vymenuj a popíš pracovné operácie (technologické procesy), ktorými delíme
materiály trieskovým spôsobom (strihanie, štikanie, rezanie, dlabanie, sekanie,
hobľovanie, vítanie, prebíjanie, vysekávanie, pilovanie, brúsenie, atď.). (Z)
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5.4.2 Opíš vlastnými slovami účel a podstatu ručného alebo strojového hobľovania
dreva. (Z)
5.4.3 Pomenuj jednotlivé hoblíky a ich časti na obr. č. l l.(Z, A)
5.4.4 Vymenuj a podľa účelu použitia porovnaj jednotlivé druhy hoblíkov.(Z, A)
5.5 Oboznámiť sa s posuvným meradlom, poznať a vedieť opísať jeho základné časti.
5.5.1 Opíš základné časti posuvného meradla a uveď s akou presnosťou s ním môžeme
merať. (Z, A)
5.5.2 Uveď, v ktorých povolaniach je pri práci posuvné meradlo takmer
nepostrádateľné.(Z)
5.6 Vedieť spájkovať, vedieť určiť skrutkové a maticové spoje, oboznámiť sa s nitovaním.
5.6.1 Vyjadri vlastnými slovami pojmy spájkovaný spoj, mäkké spájkovanie a tvrdé
spájkovanie. (Z)
5.6.2 Na obrázku č. 12a - d rozlíš a rozhodni, ktoré spojenie je klincami, nitovaním,
skrutkami, maticou. (Z)
5.6.3 Vlastnými slovami opíš účel a podstatu nitovania. Porovnaj nitovanie s
ostatnými druhmi rozoberateľných a nerozoberateľných spojov. (Z)
5.7 Poznať princíp odlievania kovov (plastov) a zhotovenia odliatkov.
5.7.1 Popíš vlastnými slovami princíp tavenia a proces pri odlievaní kovov do
pieskovej formy. (Z)
5.8 Vedieť rozlíšiť a popísať rozoberateľné a nerozoberateľné spájanie dreva, kovov a
plastov (klincami, skrutkami, skrutkami a maticami, lepením, spájkovaním, zváraním,
konštrukčným spájaním, nitovaním).
5.8.1 Popíš princíp a podstatu rozoberateľného a nerozoberateľného spájania
technických materiálov (obr. č. 12a - d). (Z)
5.8.2 Uveď príklady využitia rozoberateľných a nerozoberateľných spojov v praxi.
(Z, A)
5.9 Oboznámiť sa s podstatou a rozdielom medzi spájaním kovov spájkovaním a
zváraním.
5.9.1 Vysvetli rozdiel medzi podstatou spájkovania a zvárania kovov. (Z)
5.9.2 Vymenuj jednotlivé spôsoby zvárania kovov (plameňom, el. oblúkom, bodové
zváranie, tlakom, ultrazvukom, laserom). (Z)
5.10 Prakticky si osvojiť dlabanie dreva, vŕtanie kolovrátkom a ručnou vŕtačkou.
5.10.1 Zhotov jednoduchý čap a rozpor podľa obrázka č. 13 (prípadne rieš túto
úlohu na konkrétnom pracovnom námete). (A)
5.10.2 Charakterizuj a opíš rozdiel medzi: priebežnou dierou, slepou dierou a
priebežným otvorom zhotoveným dlátom (napr. podľa obr. č. 14). (Z)
5.10.3 Kolovrátkom vyvŕtaj priebežnú a slepú dieru do dreva (alebo ručnou
mechanickou vŕtačkou do organického skla). (A)
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5.11 Vedieť merať posuvným meradlom.
5.11.1 Vykonaj základné meranie skrutky a matice (priemer skrutky, dĺžku závitu,
výšku hlavy skrutky, výšku matice) a otvor kľúča. Svoje výsledky porovnaj s
nameranými hodnotami tvojich spolužiakov. (A)
5.12 Poznať teoreticky i prakticky postup pri rezaní vonkajších a vnútorných závitov.
5.12.1 Vlastnými slovami popíš odporúčaný postup a bezpečnostné pravidlá pri
rezaní závitov závitníkmi a závitoreznými čeľusťami. (A)
5.12.2 Vo dvojici zhotovte vonkajší a vnútorný metrický závit pomocou
závitoreznej súpravy - s rovnakým priemerom napr. MS. Vykonajte kontrolu
závitov zoskrutkovaním
obidvoch súčastí. (A)
5.12.3 Porovnaj a pokús sa odôvodniť odlišnosti profilov jednotlivých druhov
závitov zobrazených, na obr. 4. 117 a / strana 69 v učebnici Tchv, pri ich dôležitosť
praktickom využití. (A)
5.13 Prakticky zhotoviť spoj spájkovaním
5.13.1 Vysvetli podstatu difúzie (vnikania) roztavenej spájky do materiálu spájaných
častí.
(A)
5.13.2 Vysvetli kedy difúzia nenastane. (A)
5.13.3 Chemicky alebo mechanicky očisti znečistené - zaoxidované plechy spájaných
súčiastok. (A)
5.13.4 Priprav spájkovačku (ošetrenie hrotu, nahriatie) a spájkované vodiče (vývody
súčiastok požadovaným tvarovaním) na praktické spájkovanie. (Z, A)
5.13.5 Spoj dva medené drôtiky mäkkým spájkovaním. (Z, A)
5.13.6 Na vhodnom pracovnom námete - výrobku z tenkého plechu zhotov pevný a
nerozoberateľný spoj spájkovaním. (A)
5.14 Vedieť opísať a zhotoviť spoj dreva čapovaním.
5.14.1 Vysvetli účel a praktické využitie spojenia dreva čapovaním.(Z, A)
5.14.2 Uveď príklady využitia tohto spojenia dreva v tvojom okolí.(A)
5.14.3 Vo dvojici zhotovte spojenie dvoch častí dvojitým čapom (obr. č. 15).
Porovnajte presnosť. (A)
5.15 Oboznámiť sa postupom zhotovenia jednoduchej formy na odlievanie predmetov
z vosku.
5.15.1 Navrhni a zhotov z dreva (zo sadry) jednoduchú formu na odlievanie (napr.
sviečky, prívesku, závažia pre rybára) a zhotov odliatok z vosku. (A)
MECHANIZAČNÉ PROSTRIEDKY.
Obsah
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Mechanizačné prostriedky a prostriedky malej ručnej mechanizácie tvoria hlavný obsah
tohto tematického celku. Obsah je zameraný na ich hlavné rozdelenie, použitie, ich význam pre
človeka a bezpečnosť pri práci s nimi. Žiaci sa naučia hospodárne a racionálne používať
mechanizačné prostriedky v domácnosti. Spoznajú zásady bezpečnej práce s nimi a ich bežnej
údržby.
Ručné a elektrické mechanizmy v domácnosti a v školskej dielenskej učebni, ich funkcia,
činnosť, obsluha, používanie, údržba. Zásady bezpečnej obsluhy a práce s ručnými a el.
mechanizačnými prostriedkami.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
6.1 Oboznámiť sa s princípom a poznať účel najfrekventovanejších domácich ručných a
elektrických mechanizmov (kuchynské a záhradné, ručné a motorové).
6.1.1 Vymenuj, na ktoré základné skupiny možno rozdeliť technické zariadenia v
domácnosti. Porovnaj niektoré ručné mechanizmy. (Z)
6.1.2 Vymenuj niektoré elektrické zariadenia bez motora, ktoré používame v domácnosti. (Z)
6.1.3 Vymenuj niektoré elektrické zariadenia s motorom, ktoré používame v domácnosti. (Z)
6.1.4 Porovnaj a urči, na akú energiu premieňajú tieto zariadenia elektrickú energiu:
svietidlá, ohrievače a žehličky, chladničky, mlynčeky a roboty, atd'.(Z)
6.1.5 Urči, do akej skupiny patria elektrické spotrebiče: rozhlasové a televízne prijímače,
magnetofóny, gramofóny a CD prehrávače, kalkulačky, videorekordéry, internet, satelity a
pod. (Z)
6.1.6 Vymenuj a porovnaj účel použitia niektorých elektrických mechanizmov, ktoré máte vo
vašej domácnosti. (Z)
6.2 Vedieť obsluhovať nenáročné základné domáce mechanizmy a vykonávať základné
práce pri ich údržbe vo vzťahu k 6.1.
6.2.1 Vyhľadaj doma niektoré návody na použitie a k obsluhe domácich mechanizmov,
vysvetli spolužiakom ich základnú obsluhu a pravidelnú údržbu. (Z)
6.3 Vedieť vysvetliť funkciu malej ručnej mechanizácie, s ktorou sa žiaci môžu stretnúť
na technickej výchove (vŕtačka, elektrická brúska, pásová, kmitavá a kotúčová píla,
striekacia pištoľ).
6.3.1 Popíš - vysvetli účel a podstatu využitia malej ručnej mechanizácie, ktorá sa
nachádza v školskej dielenskej učebni. (Z)
6.4 Poznať zásady bezpečnej práce s ručnými a elektrickými mechanizačnými
prostriedkami v domácnosti a na technickej výchove.
6.4.1 Vymenuj základné bezpečnostné pravidlá, ktoré platia pri práci s malou ručnou '
mechanizáciou a pri práci s elektrickými spotrebičmi v školskej dielenskej učebni.(Z)
6.4.2 Uveď, pri práci s ktorými mechanizačnými prostriedkami na technickej výchove
použiješ pracovný plášť, okuliare a rukavice. (Z)
6.5 Vedieť vykonávať prakticky bežnú údržbu niektorých druhov domácich
mechanizmov (vysávač, chladnička, odšťavovač a pod.)
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6.5.1 Popíš vlastnými slovami základnú a bežnú údržbu vysávača, chladničky,
odšťavovača, automatickej práčky, šijacieho stroja, hriankovača, rýchlovarnej kanvice,
atď.(A)
6.6 Oboznámiť sa so zaobchádzaním a prácou s prostriedkami malej ručnej
mechanizácie a bezpečnosťou pri práci s nimi (ručná vŕtačka, brúska na kov, okružná
píla, kmitavá píla, atď.).
6.6.1 Vymenuj, ktoré základné prvky si musíš overiť a skontrolovať pred
použitím akéhokoľvek mechanizačného prostriedku. (A)
6.6.2 Uveď, pri ktorých prostriedkoch malej ručnej mechanizácie použiješ na ochranu
svojho zdravia respirátor. (A)
6.6.3 Odôvodni, aký význam má pre užívateľa pravidelná revízia elektrických častí malej
ručnej mechanizácie. (A)

PRVKY BYTOVEJ INŠTALÁCIE.
Obsah
V tomto novozavedenom tematickom celku je obsah učiva zameraný na základné
informácie v oblasti bytovej inštalácie - kúrenie, rozvod studenej a teplej vody, celkove na
domácnosť a úsporu energie, ekologické aspekty a malú údržbu v domácnosti. Žiaci sa
oboznámia so systémom, základmi konštrukcie a údržby jednotlivých prvkov bytovej
inštalácie. Naučia sa ekonomicky a ekologicky hodnotiť jednotlivé systémy.
Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie
vodou a teplom v domácnosti. Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach. Výpočet spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného kohútika alebo
batérie - demontáž, oprava, montáž.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti

.

7.1 Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia v bytoch a jeho funkciou.
7.1.1 Vysvetli vlastnými slovami, ktoré inštalačné cesty a zariadenia patria k základnej
bytovej inštalácii a špecifikuj ich význam. (Z)
7. l .2 Rozdeľ a porovnaj jednotlivé druhy kúrenia podľa umiestnenia zdroja tepla.(Z)'
7.1.3 Vlastnými slovami opíš na akom princípe je založená teplovodná sústava - ústredné
kúrenie. (Z)
7.1.4 Vymenuj a porovnaj výhody jednotlivých zdrojov tepla používaných pri
ústrednom
kúrení. (Z)
7.1.5 Vlastnými slovami popíš bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pri inštalácii
kotlov a peci ústredného kúrenia. (Z)
7.2 Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte.
7.2.1 Popíš prívod studenej vody do domácnosti. (Z)
7.2.2 Popíš prívod studenej vody a odvod teplej vody z vyhrievacieho telesa v domácnosti.
(Z)
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7.3 Poznať zloženie a funkciu vodovodného kohútika a jednoduchej vodovodnej
batérie.
7.3.1 Vymenuj základné časti vodovodného kohútika(ventil) a opíš jeho funkciu.
(Z)
7.4 Oboznámiť sa s praktickou výmenou tesnenia alebo vložky vo vodovodnom
kohútiku (v batérii) a s opravou splachovača WC.
7.4.1 Urči a pomenuj jednotlivé časti splachovača WC.(Z, A)
7.4.2 Demontuj cvičný vodovodný ventil a jednoduchú vodovodnú batériu. (B, A)
7.5 Poznať možnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby zamedzenia úniku
tepla - spôsoby zateplenia okien a dverí.
7.5.1 Vymenuj spôsoby, ktorými sa snažíte šetriť teplou vodou a teplom vo
vašej domácnosti. (Z)
7.5.2 Porovnaj možnosti a spôsoby zamedzovania úniku tepla zatepľovaním stien, okien
a dverí pomocou rôznych materiálov. (Z, A)
7.6 Vedieť popísať princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach - ústredného
kúrenia. Oboznámiť sa so schémou ústredného kúrenia a základnou konštrukciou
kotla.
7.6.1 Vlastnými slovami popíš dodávku tepla na vašej škole resp. doma. (A)
7.6.2 Na dostupnej technickej dokumentácii pod vedením vyučujúceho vyznač jednotlivé
prvky bytovej inštalácie. (A)
7.7 Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie.
7.7.1 Vypočítaj (na základe údajov, ktoré dostaneš od vyučujúceho) cenu spotrebovanej
energie za kúrenie v domácnosti. (A)
7.8 Prakticky si osvojiť opravu netesnosti vodovodného kohútika (batérie) výmenou tesnenia, frézovaním sediel alebo výmenou vložiek ventilov.
7.8.1 Na cvičnom vodovodnom kohútiku prakticky precvič pod vedením vyučujúceho
jeho demontáž, opravu a montáž. (A)

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE.
ELEKTRONICKÉ AUTOMATIZAČNÉ A REGULAČNÉ PRVKY.
Obsah
Tematický celok prakticky rozširuje a prehlbuje vedomosti a zručnosti žiakov pri
elektromontážnych prácach. Podstatnú časť tvorí praktické precvičenie spájkovania pri zapájaní
elektrických obvodov. Žiaci sa oboznámia s prvkami automatizácie a upevnia si návyky
bezpečnej práce s elektrickým prúdom.
Spájkovanie v elektrotechnike. Obvody elektrického zvončeka. Automatizácia výroby.
Význam automatizácie pre človeka. Elektromagnetické relé. Automatické prvky v spotrebičoch a
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zariadeniach. Systém domovej elektrickej inštalácie. Princíp práce HDD a FDD v počítači.
Hardvér a softvér PC.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
8.1 Prakticky si precvičiť a osvojiť spájkovanie v elektronike.
8.1.1 Pomocou transformátorovej spájkovačky zapoj na cvičnom plošnom spoji
niekoľko elektronických súčiastok (napr. rezistor, kondenzátor, diódu a pod. ). (Z, A)
8.1.2 Pod vedením vyučujúceho zhotov jednoduchý blikač.(A)
8.2 Poznať základné prvky automatizácie a ich uplatnenie v domácich elektrických
spotrebičoch (elektrický zvonček, elektromagnetické relé, bimetalový regulátor teploty,
regulačný ventil, rôzne druhy snímačov).
8.2.1 Vymenuj príklady uplatnenia základných prvkov automatizácie vo vašej
domácnosti.
(Z)
8.2.2 Popíš vlastnými slovami a porovnaj princíp: elektrického zvončeka a magnetického
relé. (Z)
8.2.3 Vysvetli princíp regulácie teploty v žehličke (bimetalový regulátor). (Z)
8.2.4 Zostav jednoduchý obvod podľa obrázka C - ďalšie prílohy a námety. Opíš vlastnými
slovami podstatu javu, ktorý budeš pozorovať. (Z, A)
8.3 Vedieť nakresliť elektrickú schému a správne zapojiť obvod elektrického
zvončeka.
8.3.1 Nakresli jednoduchú elektrickú schému zapojenia elektrického zvončeka.(Z)
8.3.2 Na elektromontážnej súprave (autor: V. Zeman a kôl. ) zapoj podľa schémy
elektrický zvonček. (Z)
8.4 Vedieť popísať systém domovej elektrickej inštalácie a najdôležitejšie súčasti
inštalačného obvodu. Oboznámiť sa s indikáciou napätia v elektrickom obvode
(tlejivková skúšačka, skúšačka SN l, skúšačka SN 2).
8.4.1 Vymenuj základné prvky domovej inštalácie a základný inštalačný materiál.(Z)
8.4.2 Špecifikuj, rozlíš a odôvodni funkciu: elektrickej prípojky, hlavnej domovej skrine
a hlavného domového vedenia. (Z)
8.4.3 Pomocou tlejivkovej skúšačky zisti prítomnosť elektrického napätia v zásuvkách
školskej dielenskej učebne a správnosť ich zapojenia.(Z)
8.4.4 Zostav - zapoj na elektromontážnej stavebnici elektrické obvody: zapojenia zásuvky
a zapojenie jednopólového vypínača. (Z)
8.4.5 Popíš a porovnaj možnosti použitia skúšačiek SNI a SN2. Podľa možnosti ich
použitie over pri praktickom meraní. (Z,A)
8.4.6 Porovnaj a vlastnými slovami vysvetli rozdiel medzi fázovým a združeným
napätím. (Z, A)

8.5 Vedieť vysvetliť význam automatizácie výroby pre človeka a výrobu.
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8.5.1 Uveď ďalšie praktické príklady využitia automatizácie v tvojom okolí a výhody
využitia automatizačných prvkov v praktickom živote človeka. (A)
8.6 Poznať princíp elektromagnetického relé a základné obvody s jeho uplatnením.
Poznať princíp práce automatického vypínača - ističa.
8.6.1 Popíš vlastnými slovami a porovnaj jednotlivé základné obvody s relé tak ako
sú uvedené v učebnici technickej výchovy na str. 1 1 1 - 1 12. (A)
8.6.2 Vysvetli vlastnými slovami funkciu samočinného nadprúdového spínača - ističa
a jeho dôležitú funkciu v elektrickom obvode. (A)
8.7 Vedieť vysvetliť niektoré automatické systémy - v žehličke, automatické otváranie dverí,
osvetlenie, tlačiarne PC, princíp činnosti výťahu a pod.
8.7.1
Vlastnými slovami popíš činnosť automatických
spomínaných elektrických a elektronických zariadeniach. (A)

systémov

v

8.8 Poznať princíp práce disku (HDD, FDD) v počítači.
8.8.1 Vlastnými slovami vysvetli a porovnaj rozdiel funkcií HDD a FDD v počítači - v
súvislosti s vnútornou a vonkajšou pamäťou PC. (A)
8.8.2 Vymenuj niektoré najbežnejšie aplikačné programy, s ktorými si sa už stretol
(textové editory, grafické editory, tabuľkové procesory a databázy, hudobné editory,
atď.). (A)
8.9 Oboznámiť sa s hardvérom a softvérom PC.
8.9.1 Vymenuj jednotlivé časti hardvéru počítača (najbežnejšie používané) a vysvetli
ich funkciu vlastnými slovami. (A)
8.9.2 Stručne charakterizuj softvér počítača a uveď čo ho tvorí. (A)
8.9.3 Prakticky si vyskúšaj a demonštruj prácu s počítačom prostredníctvom
klávesnice a myši (hry). (A)

DROBNÉ ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE V DOMÁCNOSTI.
Obsah
Novozavedený tematický celok svojim obsahom umožňuje žiakom prakticky sa
oboznámiť s jednoduchými prácami, drobnou údržbou v domácnosti a so základmi
hospodárenia. Žiaci sú vedení k hospodárnosti a k vykonávaniu jednoduchých opravárskych
prác v domácnosti. Druhy omietok, spôsoby malej opravy omietky - sadrovanie. Technológia
maľovania a tapetovania. Kalkulácia ceny nákladov. Spôsoby upevňovania predmetov na
stenu a strop.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
9.1 Vedieť urobiť malú opravu omietky - sadrovaním.
9.1.1 Pod vedením vyučujúceho urob malú opravu poškodenej omietky v školskej
dielenskej učebni - sadrovaním. (A)
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9.2 Poznať pracovný postup pre maľovaní a tapetovaní.
9.2.1 Popíš vlastnými slovami správny pracovný postup pri maľovaní.(A)
9.2.2 Popíš odporúčaný pracovný postup pri tapetovaní. (A)
9.3 Osvojiť si prakticky postup pri kalkulácii ceny drobných údržbárskych prác (opravy
omietky, maľby, tapetovania).
9.3.1 Vypočítaj náklady - urob kalkuláciu ceny na konkrétnu údržbársku prácu podľa
vstupných údajov, ktoré ti zadá vyučujúci. (A)
9.4 Poznať rozdiel medzi vápennou a cementovou omietkou.
9.4.1 Vymenuj základné materiály, ktoré tvoria omietku. (A)
9.4.2 Špecifikuj a porovnaj základný rozdiel v zložení vápennej a cementovej
omietky.(A)
9.5 Poznať technológiu maľovania a tapetovania. Vedieť pripraviť kalkuláciu ceny
nákladov na maľovanie a tapetovanie.
9.5.1 Porovnaj a uveď spoločnú časť postupu pri maľovaní a tapetovaní.(A)
9.5.2 Špecifikuj a navrhni náradie a pomôcky, ktoré by si použil pri maľovaní.(A)
9.5.3 Špecifikuj náradie a pomôcky používané pri tapetovaní. (A)
9.5.4 Odmeraj rozmery tvojej detskej izby. Vypočítaj a porovnaj náklady
na jej vymaľovanie a vytapetovanie. (A)
9.6 Poznať postup pri upevňovaní predmetov na stenu (vŕtaním a príchytkami).
9.6.1 Popíš postup a pod vedením vyučujúceho prakticky vykonaj upevnenie
predmetu na stenu. (A)
9.7 Na ukážke sa oboznámiť s rôznymi spôsobmi utesňovania okien a dverí v byte.
9.7.1 Pri praktickej ukážke porovnaj rôzne spôsoby utesňovania okien a dverí.(A)

TECHNICKÁ ELEKTRONIKA.
Obsah
Tematický celok technická elektronika svojim obsahom sprístupňuje žiakom základy
elektroniky v jej praktickej aplikácii a učí žiakov využívať jej vymoženosti v praktickom
živote. Žiaci sa učia tvorivo myslieť a hospodárne využívať elektrickú energiu. Tranzistory
NPN a PNP -ich schematická značka, elektródy, funkčnosť, využitie. Tranzistor ako
zosilňovač. Práca s elektrostavebnicou - zapájanie elektronických a logických obvodov.
Telefónny prístroj. Jednosmerný elektromotor , dynamo a generátor striedavého prúdu.
Bicykel - montáž a demontáž osvetlenia. Diódový prijímač - kryštálka. Rozhlasové a
televízne vysielanie. Základná obsluha osobného počítača.
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Požiadavky na vedomosti a zručnosti
10.1 Vedieť vysvetliť pojem tranzistor, nakresliť jeho schematickú značku,
oboznámiť sa s jeho diódovým modelom, vedieť určiť jeho jednotlivé elektródy a ich
funkčnosť (NPN, PNP).
10.1.1 Porovnaj polovodičové súčiastky: diódu a tranzistor. (Z)
10.1.2 Vysvetli a opíš polovodičovú súčiastku - tranzistor(typu NPN a PNP). (Z)
10.1.3 Vymenuj a charakterizuj jednotlivé elektródy tranzistora. (Z, A)
10.1.4 Na obrázku č. 5. 79/str. 117 v učebnici technickej výchovy popíš vlastnými
slovami schematické značky a diódové modely tranzistorov. (Z, A)
10.1.5 Vymenuj a popíš tri základné zapojenia tranzistorov (so spoločnou bázou,
so spoločným kolektorom, so spoločným emitorom). (Z, A)
10.1.6 Porovnaj a vlastnými slovami popíš bipolárne a unipolárne tranzistory. (Z, A)
10.2 Poznať možnosti využitia tranzistorov a vedieť podľa schémy zapojiť na
elektrickej stavebnici tranzistor ako zosilovač, stmievač a snímač.
10.2.1 Vysvetli a poukáž na základné možnosti využitia tranzistorov v dnešnej
domácej elektronike. (Z)
10.2.2 Urči, akým spôsobom zapojenia tranzistorov získame viacstupňový
zosilňovač. (Z, A)
10.2.3 Vo dvojici so spolužiakom zapojte na elektrostavebnici podľa schémy
tranzistor ako zosilovač, stmievač a snímač. Prebiehajúci dej sa pokúste opísať
vlastnými slovami.(Z, A)
10.3 Oboznámiť sa s praktickým zapájaním základných elektronických a
logických obvodov na elektronickej stavebnici.
10.3.1 Pod vedením vyučujúceho prečítaj niektoré vybrané schémy zapojenia a
využitia tranzistorov, ktoré sú uvedené v metodickom texte k Elektronickej
experimentálnej súprave od autora M. Šrola (dodané na školy: U. P., š. p. B. Bystrica
1990). (Z, A)
10.3.2 Na experimentálnej elektronickej stavebnici vykonaj niekoľko praktických
zapojení tranzistorov. Pred prácou so stavebnicou si osvoj odporúčaný postup
uvedený v metodickom texte, k danej stavebnici na 10. až 13. strane. (Z, A)
10.3.3 Pod vedením vyučujúceho zostav na elektrostavebnici základné logické
obvody pre funkcie A (AND) a ALEBO (OR), pričom si pomôž prílohou - časť E.
(Z, A)
10.3.4 Pokús sa vlastnými slovami vysvetliť praktickú použiteľnosť logických
obvodov v elektronických spotrebičoch (zariadeniach). Hodnoty zapíš do
pravdivostnej tabuľky. (A)
10.4 Vedieť popísať telefónny prístroj (princíp mikrofónu a slúchadlá), vysvetliť
jeho funkciu a princíp prenosu klasických a mobilných telefónnych hovorov.
10.4.1 Uveď, ktoré elektrotechnické zariadenie na svete je v oblasti diaľkového
prenášania informácií najrozšírenejšie. (Z)
10.4.2 Vymenuj základné a najdôležitejšie časti telefónneho prístroja. (Z)
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10.4.3 Vymenuj elektroakustické meniče, ktoré poznáš a porovnaj ich funkčný
význam pre oblasť elektrotechniky. (Z, A)
10.4.4 Vlastnými slovami vysvetli a popíš rádiokomunikačný alebo
elektrokomunikačný spojovací reťazec a jeho prvky. Nakresli jednoduchú schému
tohto reťazca. (Z)
10.5 Poznať a vedieť vysvetliť funkciu jednotlivých častí jednosmerného
elektromotora (stator, rotor).
10.5.1 Nakresli jednoduchú schému jednosmerného elektromotora a popíš jeho
základné časti. (Z)
10.5.2 Popíš fyzikálny jav, pri ktorom dochádza k vzniku elektrickej energie v
dyname (v generátore). (Z,A)
10.5.3 Na obr. 5. 277 str. 96 alebo obr. 5. 287 str. 97 učebnice popíš funkciu statora
a rotora (alebo na školskom modeli elektromotora). (Z)
10.5.4 Vlastnými slovami vysvetli význam a činnosť komutátora.(Z)
10.6 Vedieť urobiť podľa návodu zapojenie na zmenu otáčok jednosmerného
elektromotora.
10.6.1 Podľa schémy zapojenia na obr. č. 16 v prílohe zostav elektrický obvod s
jednosmerným elektromotorčekom. Zmenou intenzity a polarity elektrického
zdroja zmeň rýchlosť a smer jeho otáčok. (Z)
10.6.2 Uvedenú schému (elektrického zapojenia) na obr. č. 16 doplň tak, aby sa dala
plynulé regulovať rýchlosť otáčok jednosmerného motorčeka. Prakticky vyskúšaj a
porovnaj.(Z)
10.7 Vedieť popísať funkciu a činnosť zdroja jednosmerného prúdu - princíp
dynama a rozdiel medzi dynamom a generátorom striedavého prúdu.
10.7.1 Porovnaj elektrický generátor (točivý stroj) na výrobu jednosmerného a
striedavého prúdu (dynamo a alternátor). (Z)
10.7.2 Vymenuj jednotlivé druhy generátorov podľa druhu využívanej energie,
ktorá ich poháňa. (Z,A)
10.7.3 Porovnaj vlastnými slovami ekologické aspekty využívanej vstupnej
energie na výrobu elektriny. (Z)
10.8 Prakticky si osvojiť montáž a demontáž nastavenia osvetlenia bicykla.
10.8.1 Prekontroluj a správne nastav osvetlenie na bicykli (aj odrazky). (Z, A)
10.8.2 Preveď praktickú montáž a demontáž osvetlenia na bicykli.(Z)
10.9 Na školskej elektronickej stavebnici pre 8. ročník (od autora Dr. O. Jandu - č.
76/84 - Ks) vedieť podľa schémy zapojiť tranzistor ako zosilňovač a ďalšie
integrované obvody a logické obvody.
10.9.1 Na elektrostavebnici zostav logický obvod NIE t. j. inverzný k funkcii ÁNO
a logický obvod NIE - ALEBO t. j. inverzný k funkcii ALEBO. (A)
10.9.2 Na elektrostavebnici zapoj tranzistor ako zosilovač alebo ako viacnásobný
zosilovač (podľa materiálnych podmienok školy). (A)
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10.10 Poznať a vedieť vysvetliť princíp rozhlasového a televízneho prenosu.
0.10.1 Rozdeľ oznamovaciu techniku podľa spôsobu šírenia signálu.(A)
10.10.2 Vlastnými slovami vysvetli princíp rozhlasového a televízneho vysielania. Pri
opise použi obrázok č. 17. (A)
10.10.3 Porovnaj a vysvetli pojmy modulácia a demodulácia. (A)
10.10.4 Porovnaj a vysvetli, čím sa odlišuje prijímač superhet od kryštálky.(A)
10.11 Vedieť nakresliť schému najjednoduchšieho diódového prijímača (kryštálku).
10.11.1 Nakresli schému jednoduchého diódového prijímača - kryštálky, ktorá sa
skladá s LC obvodu, diódy, slúchadla a antény. (A)
10.12 Oboznámiť sa so základnou obsluhou osobného počítača.
10.12.1 Vymenuj a porovnaj niektoré najznámejšie
programové vybavenie počítača - softvér. (A)
10.12.2 Prakticky si vyskúšaj prácu s PC. (Z,A)

TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ,
INVESTÍCII DO DOMÁCNOSTI.

a bežne používané

ESTETICKÉ

ZHODNOTENIE

Obsah
Tematický celok obsahuje oblasť hospodárskych výpočtov v domácnosti. Žiaci sú vedení
k uplatneniu technických, ekonomických, ekologických a estetických poznatkov a zručnosti v
praxi. Výpočet spotreby a ceny vody a elektrickej energie. Výpočet základných nákladov na
prevádzku motorového vozidla (malého motocykla). Vstupné náklady na zhotovenie výrobku a
ukazovatele pre tvorbu ceny výrobku. Kalkulácia ceny vlastného výrobku.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
11.1 Vedieť pripraviť výpočet spotreby a ceny vody, elektrickej energie na základe
údajov na jednotlivých dostupných spotrebičoch.
11.1.1 Vypočítaj, koľko zaplatíš za studenú vodu a elektrickú energiu spotrebovanú
automatickou práčkou AVVM 245, ktorá spotrebuje na jedno pranie 70 litrov vody a l, l
kWh, pri piatich uskutočnených praniach. (Z)
11.1.2 Vypočítaj, koľko elektrickej energie spotrebuje ročne v domácnosti mraznička
Calex SCV 130 C, keď jej spotreba uvedená na štítku predstavuje O, 92 kWh (je
zapnutá nepretržite 365 dní). (Z)
11.2 Vedieť vypočítať základné náklady na prevádzku motorového vozidla (motocykla).
11.2.1 Vypočítaj náklady na výmenu motorového a prevodového oleja a chladiacej
nemrznúcej zmesi v osobnom automobile Škoda Felícia pred zimnou prevádzkou
(vstupné údaje zisti v technickom preukaze osobného vozidla a na najbližšej čerpacej
stanici). Porovnaj so spotrebou vozidiel iných značiek. (Z, A)
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11.2.2 Vypočítaj spotrebu paliva (benzínu, nafty) a jeho cenu, keď je predpísaná
priemerná spotreba 6, 5 1/100 km, prejdeš 3000 km a aktuálnu cenu za l liter
príslušného paliva poznáš. (Z)
11.3 Vedieť určiť a vypočítať vstupné náklady na zhotovenie vybraného výrobku.
Vedieť samostatne posúdiť a vybrať optimálnu alternatívu.
11.3.1 Vypočítaj a porovnaj vstupné náklady na zhotovenie pracovného námetu - výrobku
(napr. lopatka, prívesok na kľúče, atď. ) podľa druhu materiálu (pozn. : cenu základnej
jednotky materiálu určí žiakom vyučujúci). (Z, A)
11.3.2 Vypočítaj a porovnaj náklady na povrchovú úpravu výrobkov z úlohy číslo 11.3.
1. (Z, A)
11.4 Osvojiť si a vedieť vysvetliť základné ekonomické ukazovatele pre tvorbu ceny
výrobku: materiál, práca, amortizácia, energia, réžia, zisk, daň.
11.4.1 Vysvetli a vymenuj všetko, čo v sebe zahŕňa hodnota výrobku. (A)
11.4.2 Vlastnými slovami vysvetli, čo rozumieš pod pojmom DPH(daň z pridanej hodnoty),
ktorá je uvedená na pokladničnom doklade a faktúre. (A)
11.4.3 Vysvetli pojem réžia - režijné náklady. Uveď aspoň tri príklady položiek, ktoré
tvoria súčasť režijných nákladov (napr. amortizácia, nájomné, doprava a skladovanie,
reklama, kancelárske potreby, mzda, atď.) (A)
11.4.4 Opíš vlastnými slovami kritéria podľa akých budeš posudzovať výrobok, ktorý si
chceš zakúpiť pre vlastnú potrebu (napr. T v - prijímač, videokameru, walkman, vysávač,
chladničku, automatickú práčku, atď). (A)
11.5 Vedieť zjednodušene na vlastnom výrobku pripraviť kalkuláciu jeho ceny.
11.5.1 Vysvetli vlastnými slovami ako rozumieš pojem cena výrobku a čo vlastne tento
pojem vyjadruje. (A)
11.5.2 Podľa vstupných informácii, ktoré získaš od vyučujúceho Tchv, priprav
jednoduchú kalkuláciu ceny niektorého výrobku, ktorý si zhotovil v škole na
vyučovaní technickej výchovy v 5. až 8. ročníku základnej školy. (A)
Odporúčania na využitie vzdelávacieho štandardu
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z technickej výchovy - technickej zložky
koncepčne ďalej rozpracováva vzdelávací štandard z technickej výchovy pre 5. - 9. ročník
základnej školy, ktorý schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 31. mája 2000
pod číslom 570/2000 - 41 ako vzdelávací štandard pre 5. - 9. ročník základnej školy s účinnosťou
od 1.9. 2000.
Exemplifikačné úlohy, k jednotlivým požiadavkám vzdelávacieho štandardu na vedomosti
a zručnosti žiakov, precizujú rozsah a úroveň požiadaviek, na akej je predpokladané ich
zvládnutie žiakmi.
Ústredná predmetová komisia pre pracovné vyučovanie a technickú výchovu odporúča
exemplifikačné úlohy z technickej výchovy pre 2. stupeň ZŠ ako nezáväzný metodický materiál
pre učiteľov technickej výchovy s tým, že sa exemplifikačné úlohy považujú za doplnok k
vzdelávaciemu štandardu.
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Poznámka:
Prílohy – námety sú návodom pre učiteľa technickej výchovy a žiakov, ako je možné
vhodne doplniť teoretické vyučovanie o vhodnú a primeranú praktickú činnosť žiakov.
Ďalšie námety sú v plnej kompetencii vyučujúceho, v ktorých by mal zohľadniť záujem
žiakov a materiálne podmienky na škole, pričom uplatní vlastný tvorivý prístup pri práci so
žiakmi na vyučovacích hodinách technickej výchovy.
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