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Kľúč K používaniu metodicKej príručKy

Pokyny pre používateľa metodickej príručky

1. Ako sa orientovať v metodickej príručke?

Metodická príručka má formu tzv. poriadača, ktorý zaručuje rýchlu a ľahkú orientáciu.

Základné kapitoly

puBliKáCia je rozčlenená do 4 záKladnýCh KapiTol
 ❀ A Drevo, kovy a plasty
 ❀ B Človek, technika a elektrina
 ❀ C Človek a práca
 ❀ D Rodina a domácnosť

Podkapitoly

Každá kapitola je kvôli prehľadnosti členená na podkapitoly, ktoré zodpovedajú tematickým celkom 
uvedeným v inovovanom ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie, v ktorých sú zaradené jednotlivé témy.

napríKlad
 ❀ B1 Človek a technika
 ❀ B2 Elektrická energia a elektrické obvody
 ❀ B3 Stroje a zariadenia v domácnosti
 ❀ B4 Elektrické spotrebiče v domácnosti
 ❀ B5 Technická elektronika
 ❀ B6 Bytové inštalácie
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Kľúč K používaniu metodicKej príručKy

2. Štruktúra tém v metodickej príručke 

Odporúčaný ročník 7. – 9. 
 
Časový rámec 10 × 45 min.
 
Tematický celok  Úžitkové a darčekové predmety
 
Ciele a rozvoj kompetencií

 ❀ Cieľom je oboznámiť žiakov s deformačnými vlastnosťami plastických hmôt 
(PET) a s možnosťami využitia tohto odpadového materiálu ako dekorácie.

 ❀ Žiak bude schopný pomocou jednoduchého tvárnenia plastu teplom vytvo-
riť šperk.

 ❀ Žiak bude oboznámený s pôsobením tepla na rôzne druhy plastových mate-
riálov.

Medzipredmetové vzťahy

 ❀ Chémia plasty a syntetické vlákna – vlastnosti, použitie, likvidácia

Petr Simbartl, Eva Korálová

Šperky z PET fliaš
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Drevo, kovy a plastya Úžitkové a Darčekové preDmetya 1

Teoretický úvod
Plastové materiály nás stále viac obklopujú a objavujú sa vo všetkých odvet-
viach. Všetky tieto plasty vznikajú z ropy, zemného plynu, uhlia, vody a vzduchu. 
Než sa všetko vyrobí, musí to prejsť chemickou cestou. Základy plastov, ktoré 
poznáme ako jednotlivé druhy, pochádzajú z polymérov. Sú tvorené predovšet-
kým z uhlíka, vodíka a kyslíka. V praxi sa stretávame s označením, ktoré vychá-
dza z chemických názvov. Označenie nájdeme často na obale výrobku. Nami 
tvorené šperky vznikajú z výrobkov označených často PET, teda „polyethylen-
tereftalát“. Svojimi vlastnosťami je veľmi podobný polyetylénu (PE). Sviečky 
majú v horiacom plameni teplotu cca od 800 do 1 200 °C, sú teda dostačujúce 
na spracovanie (tvárnenie) plastu a je tak nutné dodržiavať vzdialenosť pri ohý-
baní. Polyethylentereftalát mäkne už pri teplote nad 85 °C. Na potravinárske 
využitie nachádza svoju pozíciu vďaka odolnosti proti organickým rozpúšťad-
lám, alkoholu a olejom.1

Metodická časť pre učiteľa
Ciele témy 

 ❀ Výroba a vlastnosti plastu (PET): oboznámenie sa s materiálom, výrobou 
fliaš, tvárnenie plastu teplom. 

 ❀ Pracovný list 1 –  Náušnice s náhrdelníkom: zlepšovanie jemnej motoriky, 
tvárnenie plastu, tvorba šperkov.

 ❀ Pracovný list 2 –  Náramok: zlepšovanie jemnej motoriky, tvárnenie plastu, 
tvorba šperkov.

Alternatíva s pomôckami, bez pomôcok

motiváCia Je vhodné predstaviť aktuálne výrobky z PET. Pokiaľ je k dispozí-
cii možnosť pustenia videa, využite nejaký krátky film (cca 5 minút) o výrobe 
PET fliaš. Pred výrobou šperkov začnite časťou teórie – jednoduchým tvárne-
ním plastov (PET).

Vhodné sú taktiež pokusy s výrobkami z plastu (PET, PE, PP, PS, PE-LD atď.), 
teda plastová fľaša na nápoje, tégliky na pitie, tégliky na kávu, tégliky od jogur-
tov, plastový riad. Viacej v pokynoch pre vyučujúceho. Samotnú výrobu uveďte 
ukážkami fotiek a iných výrobkov či vlastným výrobkom.

Štruktúra vyučovaCej hodiny Odporúča sa vyskúšať si prácu s plasto-
vými odrezkami (Výroba a vlastnosti plastu (PET)) a ich deformáciu teplom. 
Ďalej možno vypĺňať pracovné listy (tvorba výrobkov) podľa vlastného uváže-
nia. Náročnosť je podobná, avšak je zvyšovaná veľkosťou a rozsahom výrobku, 
princíp výroby je obdobný.

 ❀ Výroba a vlastnosti plastu (PET) (1 × 45 minút)
 ❀ Pracovný list 1 –  Náušnice s náhrdelníkom (5 × 45 minút)
 ❀ Pracovný list 2 –  Náramok (4 × 45 minút)

1 NUTSCH, Wolfgang. 
Příručka pro truhláře. 
2. preprac. vyd. Praha: 
Europa-Sobotáles, 2006. 
ISBN 80-867-0614-1.
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Drevo, kovy a plastya Úžitkové a Darčekové preDmetya 1

Výroba a vlastnosti plastu (PET)

Pri výrobe šperkov budete pracovať s plastovými fľašami, ktoré sú vyrobené 
z materiálu, ktorý sa nazýva polyethylentereftalát. Tento materiál má teda ozna-
čenie „PET“. Na fľašiach ho môžete nájsť s týmto označením, alebo tiež aj s čís-
lom 1. Tieto materiály patria do kategórie termoplastov. To znamená, že pri 
zahriatí mäknú a pri ochladení tuhnú. Toto využijete pri tvorbe šperkov. Zahria-
tím nad sviečkou zmäknú a pri vyššej teplote dôjde k deformácii. Sviečky dosa-
hujú v horiacom plameni teplotu cca 800 až 1 200 °C, sú teda dostačujúce na 
spracovanie plastu a je tak nutné dodržiavať vzdialenosť pri ohýbaní a defor-
mácii. Polyethylentereftalát mäkne už pri teplotách nad 85 °C. Nebudeme teda 
vkladať plast priamo do plameňa, pretože by došlo k taveniu a úplnému poško-
deniu. Rôzne vystrihnuté plasty postačí nad sviečkou nahrievať. 

Pri výrobe fliaš sa používa granulát, ktorý je na obrázku. Ten sa zahrieva na tep-
lotu 315 °C a pomocou vstrekovacieho stroja je vpustený do formy. Je vytvo-
rený základný tvar. Nasleduje znovu zahriatie a dôjde k vyfúknutiu do cieľovej 
podoby fľaše. Niektoré fľaše sa musia taktiež testovať, aby odolali tlakom, ktoré 
sa nachádzajú napríklad v sýtených nápojoch. 

Recyklácia týchto materiálov nie je zložitá. Je vhodné tak tieto materiály triediť 
do určených kontejnerov, ktoré už majú uvedené označenie. Niektoré krajiny 
(Nemecko) majú na tieto fľaše zálohový systém.

Experiment

PomôCky PET fľaša, sviečka, zapaľovač, kliešte alebo pinzeta, nožnice

Vystrihnete si cca 1 cm široké prúžky z PET fľaše a budete pozorovať ich defor-
máciu.

 1. Po rozhorení sviečky nad ňu natiahnite prúžok, pozorujte, v ktorej vzdiale-
nosti sa začína prúžok deformovať. Týmto zistíte, kde sa nachádza správna 
teplota na prácu s plastom a jeho ohýbanie. Plastová fľaša v tejto chvíli 
mäkne.

 2. Zatlačte zo strany na prúžok, vytvorí sa ohyb. Čiastočne sa plast skrúti aj 
zo strán. Po ohnutí okamžite odstráňte z pôsobenia tepla. Udržujte tvar 
a nechajte schladiť vzduchom.

 3. Vezmite iný prúžok, ľahko nahrejte (zmäknutie) a prúžkom začnite ľahko 
krútiť. Vytvorte jedno skrútenie. Nechajte vychladnúť.

 4. Vystrihnite prúžok, najlepšie rovnakej šírky. Priblížte viac k plameňu, 
dochádza k deformácii, počas toho rovnakou rýchlosťou krúťte prúžkom 
a posúvajte. Nechajte si dostatočné okraje na manipuláciu. Vytvoríte zau-
jímavo krútený „povrázok“.
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Každá téma je písaná ako projekt, obsahuje meto-
dickú a praktickú časť. Každá téma je členená na 
jednotlivé časti, ktoré sú viac-menej rovnaké pre 
všetky témy metodickej príručky.

prehľadná TaBuľKa s informáCiami o:
 ❀ odporúčanom ročníku,
 ❀ časovom rámci,
 ❀ tematickom celku,
 ❀ cieľoch a rozvoji kompetencií,
 ❀ medzipredmetových vzťahoch.

TeoreTiCKý úvod je krátky odborný odsek 
o problematike, obsahuje teoretické poznatky, 
novinky v danej oblasti, prípadné relevantné 
výsledky výskumu.

meTodiCKá časť pre učiTeľa predstavuje kom-
plexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť 
a ako pracovať s pracovnými listami, aktivitami 
a experimentmi; je vytvorená prevažne v dvoch 
alternatívach:

 ❀ alternatíva s pomôckami – je určená pre lepšie 
vybavené školy, ktoré majú odborné učebne, 
elektronické stavebnice, laboratórne prístroje 
(mikroskopy, sklo), vybavené dielne (zveráky, 
náradie),

 ❀ alternatíva bez pomôcok – je určená pre 
horšie vybavené školy, bez dielní a laboratórií, 
žiaci minimálne využívajú internet a mobilné 
technológie, pracujú hlavne s bežným a odpa-
dovým materiálom.

Praktické aktivity v oboch alternatívach sa môžu 
prelínať – to znamená, že jednu aktivitu môžete 
v metodickej príručke plánovať pre obe alternatívy.

sprievodné maTeriály zoznam ďalších vhodných 
zdrojov, odkazy na ďalšie pomôcky a mate riály, 
prípadne ich popis, použité materiály a odkazy 

– citované odkazy, zdroje informácií použitých 
v texte, prílohy.

učeBný TexT pre žiaKa je súčasťou praktickej 
časti metodickej príručky určený pre žiaka, kom-
plexne postihuje danú problematiku, v niektorých 
témach na neho priamo nadväzujú pracovné listy.
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Kľúč K používaniu metodicKej príručKy

D 5.1 Ako vybrAť nehnuteľnosť

Pr
aC

ov
ný

 l
is

T

➎Aktivita 4 – Vlastné bývanie alebo prenájom. Financovanie

Pri výbere bývania sa môžete rozhodovať, kde si ho zaobstaráte, ale taktiež či 
si ho buď kúpite, alebo prenajmete. Závisí to od niekoľkých okolností.

Aktivita A
Pozrite sa na nasledujúci zoznam a rozhodnite, za akých podmienok bude vhod-
nejšie nehnuteľnosť kupovať a kedy zase prenajať. Do riadka vpíšte:
K – kúpa, P – prenájom.

 1. Stále zamestnanie  9. Rodina 

 2. Dostatočný príjem na splátky 10. Mladý človek 

 3. Investícia 11. Radi si všetko upravujete 

 4. Flexibilita 12. Bývanie v meste na sídlisku (byt) 

 5. Bývanie vo veľkom meste v centre (byt) 13. Bývanie na vidieku (dom) 

 6. Mám partnera/partnerku 14. Nemám nič našetrené 

 7.  Prvé zamestnanie, zatiaľ pol roka 
zamestnaný

15. Časté pracovné cesty 

 8.  Do dvoch rokov povýšenie  
v zamestnaní

16. Nemám partnera/partnerku 

 
Aktivita B 
Pretože už približne viete, akú nehnuteľnosť si chcete vybrať, môžete si pre-
myslieť financovanie. Najľahšie to majú tí, čo majú všetky financie k dispozí-
cii, pretože rýchlo našetrili, niečo zdedili alebo mali šťastie v lotérii. Mnohí ale 
budú musieť pristúpiť na financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru. 

Čo je teda výhodnejšie? Byť v prenájme alebo financovanie prostredníctvom 
hypotekárneho úveru? Podľa životnej situácie sa to zistilo v aktivite A 1. Podľa 
financií to zistíme teraz.

 ❀  Vyberte si lokalitu na nové bývanie, typ a veľkosť bývania, napr. v tvojom 
meste.

 ❀ Zistite cenu nehnuteľnosti určenú na predaj.
 ❀ Zistite cenu za prenájom nehnuteľnosti. 

Vytvorte hrubý odhad:
 ❀ Použite niektorý kalkulátor na výpočet hypotekárneho úveru. Hľadajte na 

internete „hypotekárny kalkulátor“.
 ❀  Výšku splátky vložte takú, aká vysoká je cena prenájmu bez poplatkov (fond 

opráv, energie atď.).
 ❀ Ako dlho to budete splácať?
 ❀ Čo pre vás zistenie, koľko rokov budete splácať, znamená?

11
praCovné lisTy, praKTiCKé aKTiviTy, experimenTy, 
posTupy… praktické cvičenia ku každej alter-
natíve (s pomôckami i bez pomôcok) s aktivitami 
v podobe experimentov, postupov, testov, šablón 
pre žiakov ideálne vo forme pracovných listov.

D 5.1 Ako vybrAť nehnuteľnosť

Štruktúra vyučovaCej hodIny
Štruktúra vyučovacej hodiny – Projektová výučba. Čas strávený pri práci s pra-
covnými listami závisí od spôsobu vypracovania (PC/papier). Zoradenie pra-
covných listov zodpovedá ich vypĺňaniu. Časti s inzerátmi môžete využiť skôr. 

 ❀ Pracovný list 1 – 45 min.
 ❀ Pracovný list 2 – 25 min.
 ❀ Pracovný list 3 – 45 min.
 ❀ Pracovný list 4 – 65 min.
 ❀ Pracovný list 5 – 90 min.
 ❀ Pracovný list 6 – 90 min.

forma a organIzáCIa výučby Na vypĺňanie postačí bežná učebňa. Pri niekto-
rých pracovných listoch je vhodné využiť počítačové učebne, ktoré je možné 
nahradiť tabletmi.

pomôCky bežné písacie potreby na tvorbu koláže (lepidlo, nožnice, kartón 
atď.), na niektoré časti pracovných listov: tablety s pripojením na internet alebo 
počítačová učebňa

forma hodnotenIa celkové hodnotenie za vypracovanie projektu návrhu kúpy 
nehnuteľnosti

3
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Teoretický úvod
Tematický blok „Ako vybrať nehnuteľnosť“ môže nadväzovať na súčasti spojené 
s finančnou gramotnosťou. Mnoho žiakov bude o niekoľko rokov hľadať nehnu-
teľnosť, napríklad aj len na prenájom ako študentské bývanie. Tento materiál 
ich stručne vtiahne do aktuálneho riešenia bývania. Realitný trh je veľmi flexi-
bilný a reaguje na každé zmeny štátneho charakteru, takisto aj na lokálne zmeny. 
Všetko sa potom prejavuje na cene nehnuteľnosti, ktorá sa isto zmení, než začnú 
žiaci nehnuteľnosť vyberať. Môžu si však uvedomiť vhodnosť nejakého sporenia.

Študijné materiály neberú ohľad na legislatívny rámec nákupu nehnuteľnosti. 
Niektoré časti sú všeobecnejšieho charakteru, pretože sa tu prelína niekoľko 
častí, a to nákupu/prenájmu aj bytov/domov. Každá časť je niečím špecifická 
a v niektorých prípadoch sa nedalo uviesť všetko. 

Metodická časť pre učiteľa
CIele témy Materiál je určený predovšetkým pre posledné ročníky základnej 
školy. Téma by sa mala zaradiť do časti finančnej gramotnosti a cieľom je oboz-
námiť žiakov s možnosťami kúpy nehnuteľnosti. Chceme ich nasmerovať k zís-
kaniu znalostí základného charakteru, kde a prečo bývať. Vysvetliť niektoré 
pojmy súvisiace s nehnuteľnosťami, ukázať aktuálnu ponuku, aby mali prehľad 
o cenových reláciách. Celé je to zakončené samozrejme financovaním a vyba-
vením nehnuteľnosti s možnosťou návrhu, ako to bude vyzerať.

alternatíva s pomôCkamI a bez pomôCok Celý študijný materiál možno rea-
lizovať v bežnej triede s obmedzenými prostriedkami. Niektoré z pracovných 
listov je vhodné spracovávať na počítači a bude to tak aj označené. 

Odporučený obsah

CIele témy Celé je to možné poňať ako návrh bývania. Žiaci môžu v skupinách 
zostaviť kompletný návrh bývania vrátane všetkých náležitostí, a to od financo-
vania až po vzhľad. Je vhodné z toho vytvoriť koláž veľkosti plagátu alebo spra-
covať návrh na počítači ako prezentáciu. Bez ohľadu na typ spracovania môže 
každá skupina na konci svoj návrh predstaviť a diskutovať o zrealizovaní a reál-
nosti. Na začiatku je nutné každej skupine určiť finančný strop (losovaním), aby 
to nebola len fantázia, ale aby sa to priblížilo k realite. 

Žiakov je možné zaujať taktiež vyhľadávaním. Na internete sú na predaj zámky 
či ostrovy. Je tam uvedená cena aj lokalita a niekoľko fotiek nehnuteľnosti. Pri-
pravte si tak prezentáciu bežných nehnuteľností, ale aj týchto zaujímavých. Pri 
vyhľadávaní realít na internete sa tam taktiež môžu ísť sami pozrieť. Podrob-
nejšie je to spomínané v metodike pracovných listov.

2

D 5.1 Ako vybrAť nehnuteľnosť

Štruktúra vyučovaCej hodIny
Štruktúra vyučovacej hodiny – Projektová výučba. Čas strávený pri práci s pra-
covnými listami závisí od spôsobu vypracovania (PC/papier). Zoradenie pra-
covných listov zodpovedá ich vypĺňaniu. Časti s inzerátmi môžete využiť skôr. 

 ❀ Pracovný list 1 – 45 min.
 ❀ Pracovný list 2 – 25 min.
 ❀ Pracovný list 3 – 45 min.
 ❀ Pracovný list 4 – 65 min.
 ❀ Pracovný list 5 – 90 min.
 ❀ Pracovný list 6 – 90 min.

forma a organIzáCIa výučby Na vypĺňanie postačí bežná učebňa. Pri niekto-
rých pracovných listoch je vhodné využiť počítačové učebne, ktoré je možné 
nahradiť tabletmi.

pomôCky bežné písacie potreby na tvorbu koláže (lepidlo, nožnice, kartón 
atď.), na niektoré časti pracovných listov: tablety s pripojením na internet alebo 
počítačová učebňa

forma hodnotenIa celkové hodnotenie za vypracovanie projektu návrhu kúpy 
nehnuteľnosti

3

označenie a názov základnej kapitoly

označenie a názov podkapitoly

zaradenie témy v obsahu a názov témy

 ❀ označenie a názov základnej kapitoly
 ❀ označenie a názov podkapitoly 

(tematického celku v inovovanom ŠVP pre niž-
šie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej 
školy)

 ❀ zaradenie témy v obsahu a názov témy

Údaje v hlavičke témy
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3. Obsah metodickej príručky

Pri hľadaní informácií i jednotlivých tém v metodickej príručke vám pomôže obsah.

obsah

A Drevo, kovy a plasty

 A 1 Úžitkové a darčekové predmety
 A 1.1 Dá sa LED sviečka aj sfúknuť?
 A 1.2 Šperky z PET fliaš

 A 2 Človek a výroba v praxi
 A 2.1 Lepidlá – látky, ktoré spájajú
 A 2.2 Model výroby papiera 

 A 3 Jednoduché stroje a mechanizmy 
 A 3.1 Čo má ľudská ruka spoločné s kliešťami?
 A 3.2 Pneumatika a hydraulika

 A 4 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
 A 4.1 Stavba plachetnice
 A 4.2 Polyméry 

 A 5 Grafická komunikácia v technike
 A 5.1 Od jednoduchej skice k technickému nákresu
 A 5.2 3D modelovanie a orientácia v 3D priestore

 A 6 Technická tvorba
 A 6.1 Plánovanie a vynachádzanie elektrických obvodov
 A 6.2 Staviame drevenicu

 A 7 Strojové opracovanie materiálov
 A 7.1 Vŕtanie, sústruženie a frézovanie
 A 7.2 Počítačom riadené stroje, cesta od nápadu k výrobku 

 A 8 Tvorivá činnosť
 A 8.1 Kreatívna práca s drôtmi a korálikmi 
 A 8.2 Vytvorme si vlastnú stolovú hru

B Človek, technika a elektrina
 
 B 1 Človek a technika 
 B 1.1 Obnoviteľné zdroje energie
 B 1.2 Systémy navigácie a orientácie v prírode a v meste 

 B 2 Elektrická energia a elektrické obvody
 B 2.1 Jednoduché motory (homopolárne motory) 
 B 2.2 Elektrické obvody v domácnosti 
 
 B 3 Stroje a zariadenia v domácnosti
 B 3.1 Solárna a raketová pec
 B 3.2 Elektronické zabezpečenie domu 
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obsah

 B 4 Elektrické spotrebiče v domácnosti
 B 4.1 Chladnička 
 B 4.2 Elektrická platňa, indukčný sporák a mikrovlnná rúra 

 B 5 Technická elektronika
 B 5.1 Smartfóny ako spotrebiče so zabudovanými snímačmi
 B 5.2 Snímanie zvuku a akustické experimenty s počítačom

 B 6 Bytové inštalácie
 B 6.1 Tepelná izolácia 
 B 6.2 Kúrenie a klimatizácia s ohľadom na úspory energie 

C Človek a práca
 
 C 1 Voľba profesie a trh práce 
 C 1.1 Študovať alebo pracovať? Čo robiť po základnej škole?
 C 1.2 Zmena postavenia technických povolaní na pracovnom trhu
 C 1.3 Rozvíjaj svoj technický talent – mimoškolské vzdelávanie v EÚ

 C 2 Práca, povolanie a zamestnanie
 C 2.1 Ako začať podnikať? Ako založiť a viesť firmu?
 C 2.2 Ako písať životopis a pripraviť sa na pracovný pohovor 

D Rodina a domácnosť
 
 D 1 Plánovanie a vedenie domácnosti
 D 1.1 Dlhové pasce 
 D 1.2 Náklady na dopravu a domáci rozpočet
 D 1.3 Meranie spotreby elektrickej energie pomocou počítača 

 D 2 Domáce práce a údržba domácnosti
 D 2.1 Farbenie a čistenie textilu

 D 3 Príprava jedál a výživa
 D 3.1 Princípy výroby a spracovania potravín v domácnosti
 D 3.2 Obal nie je len na ozdobu 
 D 3.3 Hi-Tech varenie či fyzika na rýchlejšiu, lacnejšiu a chutnejšiu
 prípravu jedál

 D 4 Ručné práce
 D 4.1 Pletieme bez ihlíc
 D 4.2 Šitie ručné a strojové
 D 4.3 Tvorba vlastných hlavolamov a hier z dreva

 D 5 Rodinná príprava
 D 5.1 Ako vybrať nehnuteľnosť

 D 6 Pestovateľské práce a chovateľstvo 
 D 6.1 Domáce pestovanie zeleniny a byliniek
 D 6.2 Domácnosť v prírode 

22
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4. Piktogramy v metodickej príručke

V metodickej príručke nájdete tieto piktogramy:

 otázka pre učiteľa aj žiaka 

 zaujímavé informácie, rozširujúce učivo ako pre žiaka, tak aj pre učiteľa

 zaujímavý postreh alebo nápad, riešenie úlohy alebo pomôcka

 dôležitá informácia na zapamätanie

 pokyn na vyriešenie alebo vypracovanie úlohy

 inštruktážne video k praktickým aktivitám, experimentom 

 priestor na poznámky
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