Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Ročník: 1.
Kompetence ( výstupy )

-dojde (dopraví se) bezpečně a nejkratší
cestou do školy a zpět domů
-orientuje se ve třídě, školní budově a jejím
nejbližším okolí
-ví o místech a situacích, kde hrozí
nebezpečí či úraz
-ví, jak se chovat, aby nedocházelo
k ohrožení jeho zdraví
-vhodně se chová ke spolužákům i
k učitelům, aby nedocházelo ke konfliktům
-za pomoci rodiny a školy se učí dodržovat
základní pravidelné činnosti denního
režimu a jejich vhodnou délku
-uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a
chování v silničním provozu při cestě do
školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná
místa

Učivo – obsah

Jsem školák
naše škola a její blízké okolí

Mezipředm.
vazby

Vv, Hv

Poznámka

možnost
vycházky

Termín

září

naše třída
o přestávce

v budově školy

na cestě domů

-umí pojmenovat základní části lidského
těla
-s pomocí rodiny a učitele uplatňuje
základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
zdravého stravovacího a pitného režimu
-dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Lidské tělo
hlavní části lidského těla

-orientuje se podle kalendáře
-pojmenuje roční období a měsíce
-pozoruje a popíše viditelné proměny
přírody v jednotlivých ročních obdobích
-učí se chápat příčiny některých přírodních
dějů a zákonitostí

Rok a roční období
kalendář
roční období a měsíce v roce

Pč, Vv, Hv

říjen červen

-rozliší základní příbuzenské vztahy
-charakterizuje rozdělení rolí v rodině,
pojmenuje její členy, základní úkoly a
povinnosti
-přiměřeně se chová ke starším a mladším
členům rodiny
-orientuje se v členění bytu a domu

Domov a moje rodina
příbuzenské vztahy
práva a povinnosti členů rodiny

Vv, Pč

listopad
prosinec

zařazováno
průběžně
do všech
témat

Vv, Tv, Pč

zdraví a nemoc

zdravá výživa
využití
kalendáře
přírody

úraz

principy slušných vztahů
orientace v bytě

-umí pojmenovat nejběžnější domácí
zvířata a jejich mláďata, učí se nalézt
k nim správný vztah, ví, proč je člověk
chová

-pojmenuje a určí ovocné stromy a jejich
plody
-umí vyjmenovat základní druhy u nás
rostoucích a pěstovaných rostlin,
dokáže je určit podle jejich některých částí
(list,květ)
-vyjmenuje u nás chovaná domácí zvířata a
jejich mláďata, ví proč je chováme

Domácí zvířata a jejich
mláďata
nejběžněji chovaná domácí
zvířata

Vv, Hv, Pč

leden –
únor

Rostliny a živočichové
v sadu

Vv, Hv, Pč

říjen –
červen

na zahradě

domácí zvířata a jejich mláďata

Pomůcky: pracovní sešity a listy, obrazy – roční období, soubory magnetických obrázků k jednotlivým
tématům, encyklopedie, knihy o přírodě
Projekty: 1. Voda, 2. Pohádky, 3. Velikonoce
Exkurze: 1. Kravín, 2. ZUŠ
Výlety: 1. ZOO, 2. Ratibořice

