Prvouka pro 2. ročník
orinetuje se ve škole
zná svou cestu do školy
zná adresu svého bydliště
zná důležitá místa svého bydliště
(ZŠ, MŠ, obecní úřad, policie,
zdravotní středisko)

okruh
Místo, kde žijeme

výstupy

zná základní pravidla slušného
chování

učivo

mezipředmětové
vztahy

škola - jsem školák, cesta do školy

moje rodina, výzanmná místa v obci

mezilidské vztahy

odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
rozlišuje role jednotlivých
povolání

Lidé kolem nás

zná zásady slušného stolování
povolání, rozdíl mezi povoláním a prací v
domácnosti

VV - kresba, malba

zná náplň práce svých rodičů
rozliší kalendářní a školní rok

orientuje se v lidových
tradicích a zvycích

Lidé a čas

orientuje se v čase (denní režim),
používá výrazy čtvrt, půl,
třičtvrtě, celá hodina

rok, roční období, měsíce, kalendář

části dne, hodiny

Vánoce, Velikonoce v návaznosti na obecní akce
(rozsvícení vánočního stromečku, jarní jarmark)

poznámky

chápe důležitost lidských smyslů
části těla, hlavy, prsty

popíše základní části lidského těla

TV - protahování částí
těla, bepečnost při
pohybu, zdravý životní
styl

umí vysvětlit pojmy zdraví,
nemoc, úraz
má upevněné základní hygienické
návyky, předchází nemocem a
úrazům

zdravý způsob života, nemoci, úrazy, lékař

má prohloubeny dopravní návyky
chodce
seznamuje se s rolí cyklisty v
provozu
osvojuje si základní dopravní
značky

Člověk a jeho zdraví

zná zásady zdravé výživy

dopravní značky v obci, dopravní předpisy, dopravní
prostředky

zná důležitá telefonní čísla
(policie, záchranka, hasiči)
předvede simulovaný telef.
rozhovor - přivolání záchranné
služby
dodržuje zásady bezpečného
tchování v běžných životních
situacích tak, aby nedocházelo k
ohrožení jeho fyzického i
duševního zdraví a zdraví jiných

základní pravidla poskytování pomoci při drobných
poraněních a běžných onemocněních

PČ - dopravní značky

rozlišuje stromy listnaté a
jehličnaté, pozná vybrané
zástupce
rozliší rozdíl mezi stromem a
keřem, zná části stromu
rozliší základní ekosystémy
rozliší savce, ryby, ptáky,
bezobratlé, pozná vybrané
zástupce

ví, co potřebují domácí
mazlíčci

ví, proč chováme hospodářská
zvířata

Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana
přírody

pozoruje a popíše proměny
přírody v jednotlivých ročních
obdobích

lesní ekosystém a zahrada na podzim, v zimě; vodní
a lesní ekosystém na jaře; luční a lesní ekosystém v
létě

listané a jehličnaté stromy

stromy a keře, části stromu
rostliny a živočichové v lese, potoce (údolí
Zvolského potoka), na louce
části těla savců, ryby, ptáci, bezobratlí v
jednotlivých ekosystémech
domácí mazlíčci
hospodářská zvířata

