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Žákovské výstupy Učivo - obsah Pr ůřezová témata
Mezip ředmětové 

vztahy

Škola
Čj, Vv, Tv, Dv

Orientuje se v nejbližším okolí školy i v budově školy Bezpečná cesta do školy, orientace ve škole

Ovládá základní pravidla silničního provozu z pohledu 
chodce

Základní pravidla silničního provozu z pohledu chodce

Rodina
Čj, Vv, Dv

Rozlišuje blízkéí příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, príbuzenské a mezigenerační vztahy, život 
a funkce rodiny

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, 
jejich přednostem i nedostatkům

Pravidla slušného chování, vlastnosti lidí, principy demokracie

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností

Práce fyzická a duševní, zaměstnání

Orientace v čase
M, Vv, čj

Určuje čas podle hodin, určuje měsíce, týdny a dny Určování času pomocí hodin

Používá kalendář i v souvislosti s ročními obdobími Určování dne a stanovení data, používání kalendáře

Život v p řírodě
Enviromentální výchova Čj, Vv, Pč, Hv

Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Známé a snadno dostupné organismy

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků (běžné druhy ovoce a zeleniny)

Běžné druhy ovoce a zeleniny

Pojmenuje některá volně žijící, domácí a hospodářská 
zvířata

Poznávání základních skupin živočichů

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

Roční období v přírodě

Uvede příklady výskytu organismů v určitém přírodním 
společenstvu

Přírodní společenstva

Domov

Vyjádří, co pro něj znamená domov, vztah ke známým 
lidem

Domov a bydlení, bydliště a jeho okolí

Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště i školy Orientace v nejbližším okolí bydliště a školy
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Člov ěk a zdraví
Čj, Tv, Vv

Vysvětlí péči o sluch a zrak, popíše prevenci nemocí a 
úrazů

Člověk a jeho smysly, nemoc, drobné úrazy a poranění (prevence), první pomoc, 
úrazová zábrana

Vysvětlí pojem zdravý životní styl a zdravá strava Denní režim, pitný a pohybový režim, zdravá strava, 

Aplikuje základy osobní a duševní hygieny Osobní, intimní a duševní hygiena - stress a jeho rizika, reklamní vlivy

Práce a volný čas
Pč, Čj, Vv, Dv 

Pojmenuje a popíše povolání rodičů Povolání rodičů i jiných dospělých lidí, práce a volný čas

Osvojí si úctu k práci a jejím výsledkům Odměna za práci 

Rozliší rozdíl mezi prací a volným časem Rozdíl mezi prací a volným časem

Poznámky:

Průřezová témata:

Ostatní:

Výstavka běžných druhů ovoce a zeleniny. Vycházka do lesoparku, na louku (pozorování rostlin a živočichů ve volné přírodě)

Enviromentální výchova (vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí)


