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Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA - 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento předmět vymezuje obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti
asměřuje k dovednostem pro praktický život. Předmět prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti
a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Učí se
vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějepisné,
zeměpisné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí. Žáci se učí pozorovat
a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich
prvotní a ucelený obraz světa. Důležitou součástí vzdělávání je prevence rasistických
postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, výchova k úctě k přírodnímu
a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Podmínkou úspěšného
vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházejících z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
K tomu přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným
životem, praktickou zkušeností žáků je pomocí ve zvládání nových životních situací,
nalézání postavení mezi vrstevníky a upevňování pracovních a režimových návyků.

Forma realizace
◦ skupinová výuka – společné řešení problémů
◦ systémová výuka – vyhledávání důležitých údajů pro zápisy
◦ počítačová učebna – práce s internetem – vyhledávání údajů
◦ práce s encyklopedií

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
 volí při učení vhodné způsoby a metody, dovede vyhledávat a třídit informace,
využívá je v procesu učení a praktickém životě, učí se postupně kriticky hodnotit
výsledky svého učení
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Kompetence k řešení problémů
 zvládá vyhledat informace k řešení problémů,

Kompetence komunikativní
 je schopen vyjadřovat své myšlenky a názory, umí účinně diskutovat a obhajovat svůj
názor, uplatňuje informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci
s okolím

Kompetence sociální a personální
 dovede spolupracovat ve skupině, ve dvojicích, přispět k diskusi

Kompetence pracovní
 zvládá využívat znalostí a zkušeností pro svůj vlastní rozvoj, umí vyhledávat daná
témata na internetu, v encyklopediích
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