
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 

 

 199 

5.4. 

VZDĚLÁVACÍ  OBLAST 

ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT 

  

 

VZDĚLÁVACÍ  OBOR 

ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT 

 

 

VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT 

PRVOUKA 

VLASTIVĚDA 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 

 

 200 

VZDĚLÁVACÍ  OBLAST 

ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT 

  

 

VZDĚLÁVACÍ  OBOR 

ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT 

 

 

 CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU PRVOUKA: 

   Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti  ČLOVĚK A JEHO SVĚT  RVP ZV. Navazuje na žákovy prvotní zkušenosti a dále rozvíjí 

jeho poznatky, vědomosti, dovednosti a návyky, které získal v rodině a v předškolní výchově v mateřské škole.Tato oblast zahrnuje celé široké 

spektrum základních poznatků, které by měl žák získat o přírodě, světě kolem něj a životě ve společnosti. Učí se rozumět vztahům mezi lidmi, věcmi a 

jevy, dávat si je do souvislostí, přemýšlet o nich. Snaží se odpovídat na otázky Proč? Jak? Kdy? Nachází své místo mezi vrstevníky, upevňuje si 

pracovní návyky a denní režim. Učí se vyjadřovat své myšlenky, názory a přání jiných lidí. V tomto předmětu má nezastupitelné místo osobní příklad 

dospělých, zejména učitele a konkrétní situace, které jsou hlavním prostředkem výuky. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRVOUKA: 

   Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozčleněn do pěti tematických okruhů, které jsou vzájemně propojeny. V tematickém okruhu Místo, kde 

žijeme, žáci poznávají své nejbližší okolí, vztahy a souvislosti v něm. Učí se chápat organizaci života v rodině, škole, obci. Na základě přímé 

zkušenosti se učí bezpečně pohybovat v městském prostředí (dopravní výchova). Poznávají místní a regionální zvláštnosti. Tímto způsobem se 

postupně probouzí jejich kladný vztah k místu bydliště, regionu, vlasti. V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují zásady 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty a snášenlivosti. Seznamují se se 

základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v čase, získají 

vědomosti o tom, proč a jak se čas měří, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám v určitém časovém úseku podléhají. Vychází se od nejznámějších 

událostí v rodině a postupně se žáci seznamují i s minulostí a současností svého regionu. I zde je důležitý vlastní prožitek žáků a možnost samostatného 

bádání a vyhledávání informací. Tematický okruh Rozmanitost přírody má za úkol přirozeným způsobem, nejlépe vlastní zkušeností a manipulací s 

předměty, seznámit žáky s rozmanitostí živé i neživé přírody. Využíváme nejbližšího okolí k vycházkám, pozorování, poznávání a třídění přírodního 

materiálu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili vzájemnou provázanost života na Zemi, zodpovědnost lidí za udržení přírodního bohatství naší 

planetě  Vedou si záznamy o proměnách přírody a hledají možnosti, jak samy přispět k její ochraně. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci 

poznávají sami sebe jako bytost, která má své biologické potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození po dospělost. Co je pro něj 

vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny a výživy atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevenci, první 

pomoci, chování v mimořádných situacích. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za zdraví a bezpečnost svou i jiných lidí. Žáci 

jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.  

   Vědomosti a dovednosti získávají pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, zkoušením různých rolí a řešením modelových 
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situací. V tomto předmětu zejména je nutná přímá zkušenost žáků, která je jim zprostředkována pozorováním, manipulací, tříděním, vytvářením 

modelových situací, používáním různých zdrojů poznání (internet, video, televize, knihovna, archiv, interaktivní tabule), projektovým vyučováním, 

spoluprací ve skupinách.  

   Do výuky jsou začleněna obsahově blízká průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova – tematický okruh sociální rozvoj, Multikulturní výchova 

– tematický okruh lidské vztahy, Environmentální výchova – tematický okruh vztah člověka k prostředí.  

   Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. až 3. ročníku s časovou dotací dle učebního plánu. Výuka, kromě budovy školy, bude probíhat i v okolí 

školy, v různých částech obce, v přírodě formou vycházek a výletů a exkurzemi do různých institucí. Např.výukové programy ekologického sdružení, 

muzeum, knihovna atd.  

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  PRVOUKA: 

 KOMPETENCE K UČENÍ 

- vedeme žáky vlastním příkladem k zájmu o předmět a k ochotě aktivně přijímat a zpracovávat nové informace  

- vedeme žáky k vyhledávání informací v různých zdrojích ( internet, encyklopedie, rozhovor se staršími lidmi ), jejich pochopení a následnému  

   zapojení do systému 

- učíme žáky samostatně pozorovat a experimentovat a vyvozovat své vlastní závěry 

- vedeme žáky ke spolupráci a překonávání překážek bránících jim v učení 

- žák se aktivně zapojuje do učení 

 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU    

- učíme žáky, že problémy lze řešit a ukazujeme jim k tomu cestu 

- na konkrétních nebo modelových situacích žák poznává postup různých variant řešení a pokouší se nalézt a obhájit to své 

 

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- učíme žáky naslouchat, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuse 

- podněcujeme žáky k vyjadřování vlastních myšlenek, nápadů a návrhů řešení 

- vedeme žáky k využívání prostředků informační techniky v komunikaci 

      - žák naslouchá ostatním a vyjadřuje své názory vhodným způsobem vzhledem ke svému věku  

 

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

       - učíme žáky spolupráci ve dvojicích, skupinách, podílet se aktivně na společném díle 

       - učíme žáky vhodnému jednání s druhými lidmi, pomoci druhým a o pomoc v případě potřeby také sám požádat  

       - podporujeme žáky v prosociálním chování vhodnou motivací, odměnou 

- učíme žáky respektovat názory ostatních lidí, brát si z nich poučení 

      - žák si vytváří správnou představu o sobě samém i druhých lidech, spolupracuje s nimi a respektuje je 
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 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

        - vedeme žáky vlastním příkladem a pomocí různých příběhů i zkušeností k odmítání fyzického i psychického násilí 

        - učíme žáky na modelových situacích, jak se násilí postavit a chránit sebe i druhé 

        - seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi ve škole i mimo ni 

        - učíme žáky vážit si a chránit své zdraví i prostředí ve kterém žijí 

  - žák si váží druhých lidí, zná svoje práva a povinnosti 

 

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

       - učíme žáky dodržovat stanovená pravidla, adaptovat se na nové prostředí 

 - vedeme žáky k upevňování pracovních návyků       

       - učíme žáky vážit si výsledků práce své i druhých lidí 

       - žák dodržuje stanovená pravidla 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 zná místo svého bydliště a školy, rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 
 
ČJS-3-1-02 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
ČJS-3-2-01 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 
 ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 
 
Lidé a čas 
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé kulturní či historické památky  
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost 

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), poloha v krajině, minulost a současnost obce 
(města), význačné budovy, dopravní síť 
okolní krajina (místní oblast) – zemský povrch a jeho tvary, 
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a 
linie 
 
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 
zaměstnání  
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – 
ohleduplnost, rizikové chování, předcházení konfliktům 
právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy 
vlastnictví – příjmy a výdaje domácnosti, úspory 
 
orientace v čase a časový řád – určování času, čas časový 
sled událostí, kalendáře, denní režim, roční období  
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu 
života, bydlení, předměty denní potřeby, regionální 
památky – péče o památky 
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, 
rodný kraj 
 
 

O 8 
ETV 1.1, 1.2 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
 
 
 
 
MU 20 
 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-1-07 
ETV 2.2 
 
 
 
 
DG-1-1-01/05 
 
 
 
 
 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Prvouka 1. Mgr. L. Butkovičová 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků 
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti  
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví  
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
ČJS-3-5-03 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 ČJS-3-5-04 
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 
 
 
 
 
 

vesmír a Země – den a noc, roční období 
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u 
některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka 
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, vlastnosti, porovnávání 
látek 
voda a vzduch – výskyt, proudění vzduchu, význam pro život  
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů, likvidace odpadů 
lidské tělo – stavba těla, životní potřeby člověka 
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná 
výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim; přenosné a 
nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi drobné úrazy a 
poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 
drobných poraněních, osobní a duševní hygiena 
návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, odmítání 
návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa 
pro hru, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní 
značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana 
 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního 
zdraví – čísla tísňového volání, správný způsob volání na 
tísňovou linku  
mimořádné události a rizika ohrožení 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 

 
ETV 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETV 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště 
a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí  
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje, 
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
 
 
 
Lidé kolem nás 
ČJS-3-2-01 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 
 ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 
 
 
Lidé a čas 
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé kulturní či historické památky, 
významné události 

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), poloha v krajině, minulost a současnost obce 
(města), význačné budovy, dopravní síť 
okolní krajina (místní oblast) – zemský povrch a jeho tvary, 
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a 
linie, světové strany 
 
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 
fyzická a duševní práce, zaměstnání  
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – 
ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, 
práva a povinnosti žáků školy 
vlastnictví –osobní, společné, způsoby placení, příjmy a 
výdaje domácnosti, úspory 
 
orientace v čase a časový řád – určování času, čas časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, denní režim, roční 
období  
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu 
života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského 
života, státní svátky a významné dny 
 

O 8 
ETV 1.1, 1.2 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-1-07 
DG-1-1-08/09 
 
 
 
ETV 1.1 
O 7 
MU 20 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 16 
ETV 1.3 
ETV 1.6 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Prvouka 2. Mgr. L. Butkovičová 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

 
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost 
 
Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů  
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví  
 
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
 
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými 

regionální památky – péče o památky 
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, 
rodný kraj 
 
vesmír a Země – den a noc, roční období 
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u 
některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka 
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, vlastnosti, 
porovnávání látek 
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v 
přírodě, vlastnosti, proudění vzduchu, význam pro život  
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; 
význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na 
Zemi; podnebí a počasí 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana životního prostředí, ochrana 
rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní pohromy a 
ekologické katastrofy 
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní 
potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 
vývoj jedince 
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná 
výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim; přenosné a 
nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi drobné úrazy a 
poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 
drobných poraněních, osobní a duševní hygiena 
návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, 
odmítání návykových látek, závislosti, počítače nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií 
 

 
 
 
 
O 8 
DG-1-2-01 
DG-1-3-04 
 
 
 
E 25 
E 24 
 
 
DG-1-1-01/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 8 
 
ETV 1.4 
 
ETV 1.8 
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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  
 
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základní seznámení s počítačem-zapnutí, vypnutí, 
klávesnice, myš, prostředí výukových programů 
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa 
pro hru, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní 
značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, 
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  
 
mimořádné události a rizika ohrožení 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 

ME 32 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-1-08/09 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště 
a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí  
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje, 
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
 
 
 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
ČJS-3-2-01 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 
 ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 
 
 
 
 
 

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), poloha v krajině, minulost a současnost obce 
(města), význačné budovy, dopravní síť 
okolní krajina (místní oblast) – zemský povrch a jeho tvary, 
vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život lidí působení lidí na 
krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 
strany 
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky 
 
naše vlast – domov, krajina, národ, ČR, státní symboly 
 
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 
fyzická a duševní práce zaměstnání  
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie 
 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – 
ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
 
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, 
práva a povinnosti žáků školy 
vlastnictví –osobní, společné, způsoby placení, rozpočet, 
příjmy a výdaje domácnosti, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 

O 8 
O 7 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-1-07 
DG-1-1-08/09 
DG-1-1-10 
DG-1-2-01 
DG-1-3-01/02 
 
 
 
 
O 7 
ETV 1.5 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-3-04 
DG-1-3-03 
 
 
 
 
 
ETV 1.3 
 
DG-1-1-01/05 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Prvouka 3. Mgr. L. Butkovičová 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

 
Lidé a čas 
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  
 
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu 
 
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině, 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o 
práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 
 
 
Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 
 
 
 
 
 
 

orientace v čase a časový řád – určování času, dějiny jako časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, denní režim, roční období  
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu 
života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, 
státní svátky a významné dny 
regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající 
minulost 
 
 
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, 
rodný kraj 
vesmír a Země – den a noc, roční období 
 
 
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
 
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, 
vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek  
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v 
přírodě, vlastnosti, složení vzduchu, význam pro život  
nerosty a horniny, půda – zvětrávání, vznik půdy a její význam 
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; 
význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; 
podnebí a počasí 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost 
lidí, ochrana životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy 
 

O 8 
DG-1-3-01/02 
 
 
 
 
 
E 25 
 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-10 
DG-1-2-01 
DG-1-3-01/02 
DG-1-3-04 
 
 
 
 
 
 
O 8 
 
E 27 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 
 

Učivo Průřezová témata 

 
Člověk a jeho zdraví 
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví  
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
ČJS-3-5-03 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 ČJS-3-5-04 
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní 
potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj 
jedince 
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, 
vhodná skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné 
nemoci, ochrana před infekcemi drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní a duševní hygiena 
 
návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, odmítání 
návykových látek, závislosti, hrací automaty počítače nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií 
 
základní seznámení s počítačem-části počítače, prostředí 
výukových programů, psaní na klávesnici, zpracování 
jednoduchých úkolů, využívání internetu ve výuce, vyhledávání, 
bezpečnost na internetu 
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro 
hru, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 
prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, 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  
mimořádné události a rizika ohrožení 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 

 
 
 
 
 
 
ME 32 
 
 
 
 
 
 
DG-1-1-01/05 
DG-1-1-06 
DG-1-1-08/09 
DG-1-1-10 
DG-1-3-03 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT -1. období 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  
LIDÉ KOLEM NÁS 
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy  
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování 
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnost 
LIDÉ A ČAS 
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  
ČJS-3-3-02p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  
ROZMANITOST PŘÍRODY 
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat  
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných  
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu  
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek  
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
 

 


