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VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VZDĚLÁVACÍ OBOR - DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 
 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DESIGN A  KONSTRUOVÁNÍ  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Design a konstruování svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost v 6., 7. a 8. ročníku a 

zároveň značně zasahuje do Umění a kultury. Žáci si v rámci tohoto předmětu 

osvojují vědomosti a dovednosti, které mohou v budoucnosti využít v praktickém 

životě. Do předmětu je zařazeno toto průřezové téma: 

- Osobnostní a sociální výchova – tematický okruh Kreativita. 

Volitelný předmět je zařazen samostatně v nabídce volitelných předmětů pro 8. 

ročník v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Je realizován ve dvouhodinových blocích. 

Žáci si osvojují pracovní návyky, základní pracovní techniky a postupy. Konkrétní 

činnosti podporují jejich orientaci na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní 

pohled na danou problematiku. Při individuálních činnostech se dostává žákovi 

prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce. 

Při kolektivních činnostech je kladem důraz na pozitivní atmosféru v pracovním 

týmu, spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce 

ostatních. Žáci jsou systematicky vedeni k osvojování si postupně náročnějších 

technik a postupů. 

Hodnocení žáků pak především sleduje jejich schopnost využít získané teoretické 

znalosti v praktických situacích s ohledem k jejich manuálním schopnostem a 

dovednostem. Při hodnocení je též přihlíženo k aktivitě a míře zapojení žáků při 

vykonávání různých úkolů. 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE , které vyučující používá pro: 

Kompetence k učení: 

- vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití 

různých informačních zdrojů 

- učí žáky operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět 

věci do souvislostí 

- učí žáky samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat a 

kriticky posuzovat 

Kompetence k řešení problémů: 

- vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nachází jejich 

shodné, 

podobné, odlišné znaky 

Kompetence komunikativní: 

- umožňuje žákům, aby vyslovili své názory, prezentovali výsledky své práce, 

polemizovali se spolužáky v debatách na aktuální témata 

- pomáhá žákům rozumět různým typům záznamů a obrazových materiálů 

Kompetence sociální a personální: 

- využívá forem skupinové práce, založené na rozdělení úkolů, práce ve dvojicích 

- vede žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 

úct při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů 

Kompetence občanské: 

- učí žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot 

- pomáhá žákům utvářet pozitivní postoj pro kulturu a tvořivost 

Kompetence pracovní: 

- kontroluje a hodnotí samostatné práce žáků, pomáhá jejich sebehodnocení 

- vede žáky k používání účinného materiálu a vybavení, dodržuje vymezená pravidla 
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vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník 

ČLOVĚK A SVĚT DESIGN 8. 

PRÁCE A KONSTRUOVÁNÍ  

Výstupy žáka ZŠ a MŠ KÁCOV Učivo - obsah Poznámky 

Konstrukční činnosti: ■    sestavování modelů,  

■    zvládá elementární stavebnice plošné,  

dovednosti a činnosti při       prostorové, konstrukční –  

práci se stavebnicemi práce s návodem a  

■    provádí při práci se předlohou stavebnic,  

stavebnicemi jednoduchou      jednotlivé části a jejich  

montáž a demontáž využití  

■    pracuje podle slovního ■    montáž, demontáž a  

návodu, předlohy, údržba některých  

jednoduchého náčrtu      předmětů, vlastnosti materiálů 

■ pracovní dovednosti 

a návyky, bezpečnost 

      a hygiena při plánování vlastní                        

činnosti 

■ používá logického 

myšlení, postupů při 

konstrukci předmětů, 

objektů, při práci se 

stavebnicí, … 

■ vytváření vlastních 

plošných i prostorových 

kompozic ze stavebnic 

■ využívá návody, 

předlohy, jednoduché 

náčrty, vlastní představy 

při pracovních postupech 

■ plánování práce 

 

Architektura:   

■    Uvědomuje si okolní   

prostředí jako zdroj   

      inspirace pro vytváření Prostorová tvorba  

modelů reálných i ■    Modurit, těsto  

imaginárních staveb ■    Přírodní materiály  

■    Objevuje a utváří si vlastní ■    Papír  

názor a postoj na svět ■    Textil  

kolem sebe skrze kreativní   

činnost vycházející ■     Stroj a zachycení jeho  

z individuálních představ, pohybu  

fantazie, vnímání a 
 

  

prožívání Svět architektury  

■    Je schopen uplatnit své ■    Architektura naší země  

dovednosti a vědomosti při ■    Architektura  

návrzích designu v proměnách času  

jednoduchých předmětů ■    Světová architektura 20 stol.  

■    Uvědomuje si možnosti ■    Design interiéru a   
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     kompozičních přístupů  exteriéru budov  

a principů   

■    Porovnává a zařazuje do ■    Architektura a krajina  

       historických souvislostí ■    Architektura a lidské  

       základní stavební prvky potřeby  

architektury ■    Architektura budoucnosti  

■    Uvědomuje si důležitost   

funkčního zaměření   

jednotlivých vnitřních   

prostorů stavby   

■    Rozpozná a prakticky   

využívá kompoziční principy   

■    Spoluvytváří koncepci   

prostorového řešení   

jednotlivých prostor   

objektů a jejího okolí   

■    Ovládá prezentaci vlastní   

tvorby před spolužáky   

■    Uvědomuje si rozdílnost   

názorů, přístupů k řešení   

problémů vyplývajících ze   

zadání   

■    Je schopen komunikace a   

spolupráce v pracovní   

skupině, je schopen   

kompromisu při řešení   

úkolů ve skupině   

■    Zběžně se orientuje   

v oblastech moderní   

architektury   

■    Využívá média jako zdroj   

informací   

■    Je schopen hodnotit,   

obhájit a zdůvodnit vlastní   

řešení ■    Elektrické vodiče  

Elektrotechnika kolem nás: ■    Praktické zapojení  

■    Dokáže rozlišit a správně jednoduchých  

užít vodiče, polovodiče a elektrických obvodů  

izolanty ■    Obvodová a situační  

■    Orientuje se v obvodových schémata  

a situačních schématech ■    Sériové zapojení  

■    Je schopen správně zapojit elektrického obvodu  

jednoduchý paralelní i ■    Paralelní zapojení  

sériový obvod elektrického obvodu  

■    Dokáže pracovat ■    Model telegrafu  

s elektronickou stavebnicí ■    Funkce elektrického  

a odhalovat chyby zvonku  

v zapojení ■    Výroba dveřního gongu  

■    Zvládá základní pravidla ■    Elektrické spotřebiče  

bezpečnosti při práci v domácnosti  
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      s elektrickým proudem ■    Moduly v elektronické  

       stavebnici  

■    Umí provést první pomoc při ■    Hledání chyb v zapojení 

elektronických obvodů 

 

úrazu elektrickým proudem       elektronických obvodů  

■    Bezpečnost práce   


