
 

PRVOUKA         1. ročník 
 
Předmět je členěn do okruhů 
 

1. Místo, kde žijeme 
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas 
4. Člověk a jeho svět 
5. Rozmanitost přírody 

 

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, 
(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 
 

září Zpátky ve škole. 
Naše škola, naše třída. 
Plánování – povinnosti, volný čas. 
Umíš se chovat? 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, pravidla 
(celoročně). 

říjen Bezpečně na chodníku a na silnici. 
Podzim v přírodě. Podzim v lese. 
Jehličnaté a listnaté stromy. 
Ochrana obyvatelstva – NAŠE OBEC - označení obce, orientační 
body, hlavní komunikační síť. 

listopad Podzim na louce a v okolí vod. 
Podzim na zahradě a v sadu. 
Sklizeň ovoce.  

prosinec Místo, kde žijeme. Naše obec. 
Můj domov. Má vlast. 
Zima v přírodě. 
Jak přezimují rostliny a živočichové. 
Vánoce. 
Ochrana obyvatelstva- VĚCI KOLEM NÁS – informace v životě lidi – 
noviny, televize, počítač. 

leden Rodina a příbuzní. Rodinná oslava. 
Povinnosti členů rodiny. Pokojové rostliny. 
Lidské tělo a smysly. 



Zdraví, nemoc a úrazy. 
Úraz a první pomoc. Bezpečná domácnost. 
Jak plyne čas (rok, měsíc, týden, hodiny). 
Jak se mění život lidí. 
Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – 
chemické prostředky užívané v domácnosti, správná manipulace 
s nimi. 

únor Neživá příroda. Živá příroda. 
Rostliny a živočichové rostou, dýchají a rozmnožují se. 
Velikonoce. 
Jaro v přírodě. 
Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – 
procvičování dovedností přivolat pomoc dospělého a policie, policie a 
její význam. 

březen Jaro v přírodě. 
Jaro na louce a v okolí vod. 
Životní prostředí. 
Jaro na zahradě a v sadu. 
Jaro na poli. 

duben Hospodářská zvířata a domácí mazlíčci. 
Ochrana před nebezpečí – obezřetné chování. 
Léto v přírodě. 
Ochrana obyvatelstva – NAŠE OBEC – významná místa v obci a jejich 
význam. 

květen Léto v lese, u vody a na louce. 
Léto na zahradě, v sadu a na poli. 
O penězích. 
Živelné pohromy – KRAJINA KOLEM NÁS – lidské zásahy v krajině, 
ochrana krajiny, chráněná oblasti.         

červen Zdravá strava. 
Připravujeme se na prázdniny. 
Nakupujeme v obchodě. Hospodaření a nakupování, obchody a 
peníze. 
(poznáváme české mince- odhadujeme cenu základních potravin a 
celkovou cenu nákupu – víme, kdy používat platební kartu) 

        
                                       
Učební materiály 
Prvouka 2. ročník ZŠ, SPN 
(PhDr. Milada Čechurová, PaedDr. Zdeňka Konupková, RNDr. Soňa Samková) 
Prvouka 2.ročník ZŠ – pracovní sešit, SPN 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOUKA      3. 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 
 

září Opakování 2. ročníku.  
Škola a její okolí na plánu. 
Orientace v krajině na mapě. 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, pravidla 
(celoročně). 

říjen Orientace v krajině na mapě. 
Přírodniny a výrobky. Suroviny. 
Krajina kolem nás. Povrch krajiny. Jak měníme a využíváme krajinu? 
Moje obec na mapě ČR. Povrch ČR. 
Živelné pohromy – KRAJINA KOLEM NÁS – orientace v krajině podle 
kompasu, buzoly, světové strany. Vyhledávání orientačních bodů. 

listopad Moje obec na mapě ČR. Kraje ČR. 
Naši sousedé na mapě Evropy. 
Minulost – přítomnost – budoucnost. 

prosinec Život lidí dříve a dnes. 
Růst a vývoj člověka. 
Člověk mezi lidmi. 
Ochrana obyvatelstva- LIDÉ A TECHNIKA – seznámení s použitím 
jednoduchých přístrojů. 

leden Člověk mezi lidmi. 
Lidské tělo. Kostra a svaly. Vnitřní orgány člověka. Dýchání. 
Zdravý způsob života. Režim dne. Hygiena. 
Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – 
tabák, alkohol, drogy a jejich škodlivé účinky. 

únor Havárie s únikem nebezpečných látek – ČLOVĚK A ZDRAVÍ – 
Bezpečné chování v různých prostředcích, sám doma, sám na ulici,  
v dopravních prostředcích. 
Živá příroda. 
Živočichové – obratlovci – savci – ptáci – ryby – plazi – obojživelníci 
- bezobratlí. 

březen Živá příroda. 
Rostliny – nekvetoucí – kvetoucí – jednoleté – trvalky – plané 
- užitkové. 
Živé organismy.  
Jak využíváme neživou přírodu? 
Horniny a nerosty. Voda. Půda. Sluneční teplo a světlo. 
Živelné pohromy- PŘÍRODA – pitná, užitková a odpadová voda, 
šetření vodou. 
 



duben Zkoumáme svět kolem nás. 
Měříme délku, hmotnost, objem, teplotu a čas. 
VESMÍR – SLUNCE – ZEMĚ 

květen Čím platíme a jak nakupujeme? 
 Hospodaření a nakupování, obchody a peníze. 
(poznáváme české mince – odhadujeme cenu základních potravin 
a celkovou cenu nákupu – víme, kdy používat platební kartu) 
Povolání dospělých. 
Ochrana přírody.       

červen Mimořádné události a jak se při nich chovat? 
Jsem cyklista. 
Poznáváme zajímavosti naší vlasti. 
Živelné pohromy – PŘÍRODA – oheň, jeho vlastnosti, ochrana před 
požárem, popálením, před bleskem) 

        
                                       
Učební materiály 
Prvouka 3. ročník ZŠ, SPN 
(PhDr. Milada Čechurová, Bc. Anežka Konupková, PaedDr. Zdeňka Konupková, 
RNDr. Soňa Samková) 
Prvouka 3. ročník ZŠ – pracovní sešit, SPN 
 


