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Žákovské výstupy Učivo - obsah Pr ůřezová témata
Mezip ředmětové 

vztahy

Jsem školák
Osobnostní a sociální 
výchova

Čj, Vv, Dv

Rozpozná svou školu a spolužáky, objasní základy 
společenského styku

Nové vztahy ke spolužákům, učitelům, pracovníkům školy

Zná svoji adresu, zajímavosti v místě bydliště Činnosti ve škole, okolí školy, prostředí školy, adresa domova

Rozvrhne svůj volný čas, svoje zájmy Volný čas, zájmy člověka

Rozpozná blízké příbuzenské vztahy Moje rodina a příbuzní, rodinné oslavy

Seznámí se se školním režimem, s bezpečnou cestou do 
školy

Orientace v budově školy, bezpečná cesta do školy

Lidé a čas 

Pozoruje přírodu, rozpozná některé přírodniny Lidé a příroda v jednotlivých ročních obdobích

Získá informace o životě živočichů a rostlin v jednotlivých 
ročních obdobích

Život živočichů a rostlin v jednotlivých ročních obdobích

Rozliší běžné druhy ovoce a zeleniny Poznávání ovoce, zeleniny a ostatních plodů

Vymezí hry dětí Kalendář, režim dne (práce a hry)

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

Základní poznatky o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti

Orientace v čase

Rozpozná měsíce, dny a celé hodiny Měsíce, dny v týdnu, celé hodiny

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Využití časových údajů v denním životě

Vánoce - Nový rok

Seznámí se s vánočními tradicemi Svátky - Vánoce, Velikonoce, měření času
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Části lidského t ěla - zdraví a nemoc
Tv, Čj, Vv, Dv

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky  s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví

Elementární znalost lidského těla, základní hygienické a režimové návyky

Rozezná správnou výživu Vliv stravy na zdraví - zdravá výživa

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných. Vymezí pojem nemoc - úraz, 
vysvětlí prevenci

Užívání léků, důležitá telefonní čísla. Zásady bezpečného chování, nemoc - úraz

Práce dosp ělých - pracovní režim

Seznámí se s názvy různých povolání, tělesné a duševní 
práce, pojmem nezaměstnanost

Rozdíl mezi tělesnou a duševní prací, různé profese, nezaměstnanost, odměna za 
práci, prázdniny a dovolená

Pč, Čj

Rostliny luk a polí. V lese

Ví, jak se má chovat při bouřce, je seznámen se zásadami 
bezpečného chování o prázdninách

Chování při bouřce, bezpečnost o prázdninách

Rozpozná známé lesní plodiny, i rostliny luk a polí Rostliny lesů, luk a polí

Poznámky:

Průřezová témata:

Exkurze v objektu školy. Vycházka do lesa, na louku, do lesoparku (pozorování rostlin a živočichů ve volné přírodě)   
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Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, mezilidské vztahy, komunikace)
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