
PRVOUKA                                                                                                1. ročník 

 
Předmět je členěn do okruhů: 

         1.  Místo, kde žijeme 

         2.  Lidé kolem nás 

         3.  Lidé a čas 

         4.  Rozmanitost přírody 

         5. Člověk a jeho svět 

Celoročně projekt – Zdravé zuby 

Září Škola začíná.  
Naše škola. 

Naše třída. 

Naše škola a její okolí. 

Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, pravidla (celoročně). 

Říjen Pozor na cestě do školy. 

Podzim v přírodě. 

Stromy na podzim. 

Podzim na zahradě. 

Listopad Podzim na zahradě. 

Já a moji spolužáci. 

Moje rodina.  Jedinec v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy. 

Můj domov a moje bydliště. Prostředí domova.           

Prosinec Můj domov a moje bydliště. Prostředí domova. 

Kalendář (rok, roční období, měsíce, týden). 

Vánoce. 

Leden Zima v přírodě.             

U krmítka a u krmelce. Živočichové v zimě. 

Opatrné a ohleduplné chování k zvířátkům, k lesu. 

Kolik je hodin? 

Od rána do noci. Režim dne. Zdravá výživa. Čistota. 

Únor Lidské tělo. 

Zdraví a nemoc. Osobní hygiena. 

Zdraví a úraz. Správná výživa. 

Březen Prevence úrazů.  

Jaro v přírodě. Velikonoce. 

Jaro na zahradě.  

Duben Domácí zvířata na dvoře a ve chlévě. 

Život rostlin během roku. Životní podmínky některých rostlin. 

Moje zvířátko. 

Nakupujeme v obchodě. Hospodaření a nakupování, obchody a peníze. 

(poznáváme české mince - odhadneme cenu základních potravin a celkovou 

cenu nákupu – víme, kdy použít platební kartu) 

Květen Každý něco dělá. Práce dospělých. Práce, zaměstnání.  

Třídíme odpad. 

Mimořádná událost – jak se zachováš? 

Léto v přírodě.             

Červen Léto v přírodě. Nebezpečí v letní přírodě. 

Místo, kde žiji. 

Cestujeme a poznáváme. 
Učební materiály 
Prvouka 1. ročník ZŠ , SPN- 2010, PhDr. Milada Čechurová, doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. 



 

Prvouka                                                                                                                         2. ročník 

 

 

Předmět je členěn do okruhů: 

 

         1.  Místo, kde žijeme 

         2.  Lidé kolem nás 

         3.  Lidé a čas 

         4.  Rozmanitost přírody 

         5. Člověk a jeho svět 

Celoročně projekt – Zdravé zuby 

 

Září KDE ŽIJEME 
Naše třída. 

Naše škola. 

Okolí školy. Moje bydliště. 

Bezpečnost na chodníku a na silnici. 

Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, pravidla (celoročně). 

Říjen KDE ŽIJEME 

Můj domov. Prostředí domova. 

Ochrana obyvatelstva – NAŠE OBEC - označení obce, orientační body, 

hlavní komunikační síť. 

Moje vlast. 

Na poště. 

Listopad PŘÍRODA – ŽIVÁ PŘÍRODA 

Rostou rostliny i živočichové? 

Co potřebují rostliny a živočichové, aby mohli růst? 

Dýchají rostliny i živočichové? 

Pohybují a rozmnožují se rostliny i živočichové?        

Prosinec PŘÍRODA – NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Voda. Vzduch. 

Oheň. Půda. 

Ochrana obyvatelstva- VĚCI KOLEM NÁS – informace v životě lidi – noviny, 

televize, počítač. 

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM 

Pole na podzim. 

 

Leden Zahrada na podzim. 

Les na podzim.          

Louka a okolí vod na podzim. 

Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – chemické 

prostředky užívané v domácnosti, správná manipulace s nimi. 

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA 

Jak přezimují rostliny. 

Únor Jak přezimují živočichové. 

Opatrné a ohleduplné chování k zvířátkům, k lesu. 

MOJE RODINA 

Kdo patří do rodiny. 

Jak si pomáháme. Zaměstnání rodičů. 



Členové rodiny. Co člověk potřebuje k životu? 

Ochrana obyvatelstva – NAŠE OBEC – významná místa v obci a jejich 

význam. 

Březen LIDSKÉ TĚLO 

Smyslové ústrojí. 

Denní režim. Osobní hygiena. 

ROČNÍ OBDOBÍ – JARO 

Rostliny a živočichové na jaře. 

Pole na jaře. 

Duben Zahrada a les na jaře. 

Louka a okolí vod na jaře. Životní podmínky některých rostlin. 

Nakupujeme v obchodě. Hospodaření a nakupování, obchody a peníze. 

(poznáváme české mince - odhadneme cenu základních potravin a celkovou 

cenu nákupu – víme, kdy použít platební kartu) 

Květen ROČNÍ OBDOBÍ - LÉTO 

Pole a zahrada v létě. 

Les v létě.    

Živelné pohromy – KRAJINA KOLEM NÁS – lidské zásahy v krajině, ochrana 

krajiny, chráněná oblasti.         

Červen NEMOC, ÚRAZ A PRVNÍ POMOC 

Nemoc. 

U lékaře. 

Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – procvičování 

dovednosti přivolat pomoc dospělého a policie, policie a její význam. 

        
                                       
Učební materiály 

Prvouka 2. ročník ZŠ  SPN- 2004 

(zpracovali - PhDr. Helena Musilová, doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRVOUKA                                                                                                    3. ročník 

 

Září Naše vlast Česká republika, sousední státy 

Náš kraj, krajské město 

Obce České republiky 

Naše obec – správa obce 

Říjen Krajina kolem nás – mapy, plány 

Co vytvořila Příroda, co lidé 

Každý dělá něco jiného – povolání, finanční gramotnost – peníze- jejich 

pohyb, nákup – prodej - hospodaření 

Každý má jiné schopnosti 

Tolerance, hendikep 

Listopad Dávná minulost - muzea 

Báje a pověsti 

Prosinec Kronika obce 

Co se u nás zachovalo z minulosti 

Leden Současnost a budoucnost 

Lidé a technika – oheň, kolo, knihtisk 

Únor Sluneční soustava – vesmír, Slunce 

Třídění přírodnin 

Voda 

Pevný obal Země – horniny, nerosty 

Březen Výtvory přírody a výtvory lidí, finanční gramotnost – peníze- jejich pohyb, 

nákup – prodej - hospodaření 

Živá příroda – rostliny – části těla 

Živá příroda – živočichové – bezobratlí, obratlovci 

Duben Přírodní společenstva – les 

Přírodní společenstva – pole a louka 

Přírodní společenstva – u vody 

Květen Poznáváme lidské tělo – kostra, svalstvo, kůže 

Základní pravidla pro účastníky silničního provozu - chodci 

První pomoc 

Chráníme si zdraví - prevence 

Červen Obezřetné chování, vyhledání pomoci – linka bezpečí 

Integrovaný záchranný systém – tel. č. 112, 150, 155, 158 

Během celého roku – Projekt Zdravé zuby 

Shrnutí a opakování 

 
 


