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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo 

svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí 

v nejbližším okol 

DOMOV 

 prostředí domova, orientace 

v místě bydliště 

ŠKOLA 
 prostředí školy, činnosti ve škole, 

okolí školy, bezpečná cesta do 

školy, riziková místa a situace 

OBEC (MĚSTO) 

 místní krajina - její části, poloha 

v krajině, minulost a současnost 

obce (města), význačné budovy, 

dopravní síť 

SVĚTOVÉ STRANY 

3. 

VDO 

- jsme Evropané 

VV - výtvarné ztvárnění místa ve 

kterém žijí 

Plán obce, vyznačení důležitých 

míst 

 

 začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny 

v nejbližším okolí, obci (městě), naše 

vlast 

NAŠE VLAST 

 domov, krajina, národ, základy 

státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa 

a samospráva, státní symboly, 

armáda ČR  

 

 

 

VMEGS 

- Evropa a svět 

nás zajímá 

návštěva knihovny (čtení) 

beseda s policií 

BOZP - důležitá tel. čísla 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

 aktivně vnímá hudební doprovod, 

reaguje na změny tempa, rytmu, tělem 

vyjádří hudební melodii, vnímá 

a vyjadřuje hudební frázování 

OKOLNÍ KRAJINA (MÍSTNÍ OBLAST, 

REGION) 

 zemský povrch a jeho tvary, 

vodstvo na pevnině, rozšíření půd, 

rostlinstva a živočichů, vliv 

krajiny na život lidí, působení lidí 

na krajinu a životní prostředí, 

orientační body a linie, světové 

strany 

 aktivní naslouchání hudby 

podněcující k pohybu 

 předmět jako bezprostřední 

podnět k pohybu a ke hře 

 princip techniky práce s náčiním 

(souhra těžiště těla s těžištěm 

předmětu) 

3. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

VV 

Mapa 

HV - hymna 

TV 

PNJ 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků 

i jiných lidí, jejich přednostem 

i nedostatkům 

 si osvojí základní (předpoklady) 

vědomosti a dovednosti pro vytvoření 

sebeúcty a úcty k druhým 

 je schopen jednoduché krátké pohybové 

improvizace vedené pohybovým, 

hudebním nebo tématickým zadáním 

RODINA 

 postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny, příbuzenské 

a mezigenerační vztahy, život 

a funkce rodiny, práce fyzická 

a duševní, zaměstnání 

SOUŽITÍ LIDÍ 

 mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie, obchod, 

společný „evropský dům“ 

CHOVÁNÍ LIDÍ 

 vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování, ohleduplnost, etické 

zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové situace, 

rizikové chování, předcházení 

konfliktům 

 hra s předmětem, který přispívá 

k elementární schopnosti vyjádřit 

obsah pohybu a ke koncentraci 

 

 

 

 

3. 

OSV 

- poznávání lidí 

- mezilidské 

vztahy 

ČJ - Svátek matek, čtení 

VV - tvorba blahopřání 

PČ 

 

PNJ 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 

 základní lidská práva a práva 

dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy, protiprávní jednání 

a korupce, právní ochrana občanů 

a majetku včetně nároku na 

reklamaci, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

 hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz 

 banka jako správce peněz 

 úspory, půjčky 

 rozpočet, příjmy, výdaje 

domácnosti, způsoby placení 

 

 
3. 

VMEGS  

- jsme Evropané 

VDO 

- principy 

demokracie 

BOZP - chování při mimořádných 

událostech 

 

 projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

 zvládá prosociální chování: pomoc 

v běžných situacích, dělení se, vyjádření 

soucitu, zájem o spolužáky 

KULTURA 

 podoby a projevy kultury, 

kulturní instituce, masová kultura 

a subkultura 

 pohybové cítění dvoudobosti, 

třídobosti – sudých a lichých 

taktů obecně 

ZÁKLADNÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

 významné soc. problémy, 

problémy konzumní spol. 

nesnášenlivost mezi lidmi 

 

 

 

OSV 

- kreativita 

Kulturní instituce – divadlo, 

koncert 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

LIDÉ A ČAS 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu, interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

REGIONÁLNÍ PAMÁTKY 

 péče o památky, lidé a obory 

zkoumající minulost 

3. 

 Významná výročí 

Státní svátky 

 

PNJ 9 

 

 

 

 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 

SOUČASNOST A MINULOST 

V NAŠEM ŽIVOTĚ 

 báje, mýty, pověsti - minulost 

kraje a předků, domov, vlast, 

rodný kraj 

MV 

- lidské vztahy 

M - časová osa 

M - fyzikální veličiny, časové 

veličiny 

Státní svátky 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

ROČNÍ OBDOBÍ 

RIZIKA V PŘÍRODĚ – RIZIKA 

SPOJENÁ S ROČNÍMI OBDOBÍMI A 

SEZÓNNÍMI ČINNOSTMI; 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ 

PŘÍRODNÍMI VLIVY A OCHRANA 

PŘED NIMI 

 

 

 

 

EV 

- základní 

podmínky života 

Encyklopedie, atlasy, časopisy, 

internet 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 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 

VODA A VZDUCH  

 výskyt, vlastnosti a formy vody, 

oběh vody v přírodě, vlastnosti, 

složení proudění vzduchu, 

význam pro život 

NEROSTY A HORNINY, PŮDA 

 některé hospodářsky významné 

horniny a nerosty, zvětrávání, 

vznik půdy a její význam 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

 rostliny, houby, živočichové , 

význam v přírodě a pro člověka 

 přístupné druhy náčiní pro 

argumentaci rozličných 

pohybových principů (míče, 

švihadla, obruče různých 

velikostí, stuhy, tyče apod.) 

 

 

 

 

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI: 

TŘÍDĚNÍ LÁTEK, ZMĚNY LÁTEK 

A SKUPENSTVÍ, VLASTNOSTI, 

POROVNÁVÁNÍ LÁTEK A MĚŘENÍ 

VELIČIN S PRAKTICKÝM UŽÍVÁNÍM 

ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK 

 

 

3. 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru 

a trávení volného času 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

KRIZOVÉ SITUACE – VHODNÁ 

A NEVHODNÁ MÍSTA PRO HRU 

 bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, označování 

nebezpečných látek; bezpečné 

chování v silničním provozu, 

dopravní značky, předcházení 

rizikovým situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky); šikana, 

týrání, sexuální a jiné zneužívání, 

brutalita a jiné formy násilí 

v médiích; přivolání pomoci 

v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – služby 

odborné pomoci; čísla tísňového 

volání, správný způsob volání na 

tísňovou linku 

3. 

OSV 

- řešení problémů 

Besedy 

Soutěže 

Sběr víček, PET - lahví 

Třídění odpadu 

 

PNJ 5 

 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A RIZIKA 

S NIMI SPOJENÁ – POSTUP 

V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ (VAROVNÝ 

SIGNÁL, EVAKUACE, ZKOUŠKA 

SIRÉN); POŽÁRY (PŘÍČINY A 

PREVENCE VZNIKU POŽÁRŮ, 

OCHRANA A EVAKUACE PŘI 

POŽÁRU); INTEGROVANÝ 

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 

 

OSV 

- sebeovládání 
BOZP 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Prvouka 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 reflektuje situaci druhých a adekvátně 

poskytuje pomoc 

 uplatňuje základní hygienické, režimové 

a jiné zdravotně preventivní návyky 

s využitím elementárních znalostí 

o lidském těle; projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 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; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

 

PÉČE O ZDRAVÍ – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL 

 denní režim, pitný režim, správná 

výživa; výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná 

skladba stravy, nemoci přenosné 

a nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví 

(hepatitida, HIV/AIDS), drobné 

úrazy a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, první pomoc při 

drobných poraněních, osobní, 

intimní a duševní hygiena 

 návykové látky a zdraví – 

návykové látky, hrací automaty 

a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím 

elektronických médií  

 lidské tělo, stavba těla, základní 

funkce a projevy, životní potřeby 

člověka, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, partnerství, 

manželství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka sexuality 

3. 

 Besedy  

 

 


