Prvouka pro 1. ročník

orientuje se v okolí školy
zná svůj dům nebo byt, umí popsat svůj pokoj

mezipředmětové
vztahy

Místo, kde žijeme

orientuje se v budově školy

učivo

škola a její okolí; moje bydliště, má
vlast

ČJ - sloh vyprávění;
VV - kresba, malba

Lidé kolem nás

zná svoji cestu do školy

okruh

rodina; povolání; představování se;
chování ve škole i mimo ni

VV - kresba, malba;
PV - modelování; ČJ sloh vyprávění

Lidé a čas

výstupy

rok a roční období; kalendář; dny v
týdnu; měsíce; datum; části dne;
hodiny; tradice a svátky v průběhu roku
v návaznosti na obecní akce (Posvícení,
Sv. Martin, Sv. Mikuláš, Vánoce,
Masopust, Morana, Velikonoce, svátek
matek; Čarodějnice)

VV - vyjádření plošně,
prostorově, práce s
přírodními materiály
podle období; M posloupnost, slovní
úlohy; VV - kresba
ČJ - četba pohádek

rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině
chápe role jednotlivých členů rodiny a vztahy
mezi nimi
zná povolání svých rodičů, seznámí se s dalšími
povoláními
učí se toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
pozoruje změny v přírodě (jaro, léto, podzim,
zima)
rozpozná změny a rozdíly v ročních obdobích

rozpozná měsíce, dny, části dne; celé hodiny
určuje a poznává datum; určuje čas na
ručičkových hodinách
zná lidové tradice a svátky, rozlišuje mezi nimi

poznámky

určí a roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti
a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů

Rozmanitost neživé a živé přírody,
ochrana přírody

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

rostliny léčivé, jedovaté; ptáci; plody v
lese a na zahradě; les, tajemství dřeva výroba papíru, recyklace; stromy
listnaté a jehličnaté; počasí; zásoby na
zimu, krmení zvěře a ptáků; pobytová
znamení v lese; jarní květiny v údolí
Zvolského potoka; setí, sázení, klíčení s
využitím školní zahrady; životní
podmínky rostlin; pokusy; pěstování;
vodní hmyz; vývoj žáby; včely a
mravenci; volně žijící a hospodářská
zvířata; jarní louka; léto - plody léta,
obilí, sběr hub

umí najít a popsat základní části svého těla, zná
jejich funkci
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky

chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné dítě
uplatňuje základní pravidla účastníka silničního
provozupozná dopravní značky v okolí školy a
při své cestě do školy a rozumí jejich významu;
ví k čemu slouží semafor a přechod pro chodce
rozpozná rizikovou situaci, dokáže adekvátně
zareagovat
(požár, povodeň, dopravní nehoda, úraz)

Člověk a jeho zdraví

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

nemoc, význam očkování; linka
bezpeční, děti a nebezpečí; bezpečnost
při hře a při sportu; části těla; denní
režim; výživa a vhodné oblečení;
správné držení těla; péče o zuby;
nebezpečí prázdnin - slunce, bouřky;
moje bydliště; dopravní značky v okolí
školy

důležitá telefonní čísla tísňového volání
a blízkých osob, adresa bydliště
bezpečné chování doma i venku mimo
bydliště

VV - kresba postavy;
ČJ - jednoduchý
popis; TV - pohybové
hry, posilování

