Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce

Vyučovací předmět
Praktické činnosti

Výstupy
-

-

umí provést jednoduché operace
platebního styku a domácího
účetnictví
ovládá jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v domácnosti

Učivo, obsah
-

-

-

orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
zvládá bezpečné a správné zacházení
s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením včetně údržby
umí provést drobnou domácí údržbu

-

zná a dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy

-

umí poskytnout první pomoc při
úrazu, včetně úrazu elektrickým
proudem

-

rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory
hotovostní a bezhotovostní platební styk
ekonomika domácnosti
postupy úklidu domácnosti
prostředky pro údržbu domácnosti a jejich
dopad na životní prostředí
odpad a jeho ekologická likvidace, třídění
odpadu
údržba oděvů a textilií
ovládání spotřebičů
spotřebiče v domácnosti – elektrické,
plynové, mikrovlnné
nástroje k údržbě a úklidu domácnosti,
elektronika, sdělovací technika
funkce, ovládání a užití, ochrana a údržba
elektrotechniky v domácnosti
elektrická instalace
bezpečnost provozu
poučení o materiálech v domácnosti
nejčastější úrazy v domácnosti
nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata
matematika

Ročník
7.

Poznámky

exkurze do drogérie

exkurze do prodejny
elektro

fyzika - elektro

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření – Provoz a údržba domácnosti:
žák
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích
spotřebičů
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v
domácnosti
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření – Příprava pokrmů:
žák
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály apod.
Metody a formy práce: instruktáž, samostatná práce, exkurze, diskuse, rozhovor.
Pomůcky a učební materiály: domácí spotřebiče, nářadí, návody, čistící prostředky, návody, recepty, kuchařky, kuchyňské spotřebiče,
základní kuchyňské vybavení pro přípravu jednoduchých pokrmů a pro stolování, lékárnička.

