Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 2.
Výstup
- uvědomuje si nutnost slušného chování
- je veden k toleranci mezi spolužáky, pohlavími, rasami
- umí slušně požádat o pomoc a poděkovat
- rozšiřuje si znalosti o příbuzenských vztazích v rodině
(harmonické vztahy v rodině), rozdíly mezi mužem a
ženou (pohlavní zvláštnosti *)
- svátky: dušičky, Halloween – tradice, zvyky, výzdoba
- zná zaměstnání rodičů, dokáže vysvětlit, v čem
spočívají některá povolání (lékař, učitel…)
- pozná význam a potřebu některých nástrojů, přístrojů a
zařízení v domácnosti (vysavač, pračka, televize…)
- seznamuje se s hodnotou peněz, Kč, euro, dolar
- získává přehled o hodnotách věcí
- odhadne a spočítá nákup
- uplatňuje základní pravidla silničního provozu
(správně přechází vozovku, pozná některé dopravní
značky, rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak …),
- dodržuje preventivní a hygienické návyky
- určí a pojmenuje základní části lidského těla *
- orientuje se mezi zdravou a méně zdravou stravou
- rozpozná některé obvyklé příznaky běžných nemocí
- pokouší se odmítnout ohrožující komunikaci

Učivo
Rodina
Chování lidí
Soužití lidí
Sexuální výchova
Domov
Práce dospělých
Volný čas

Finanční gramotnost

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
MKV- lidské vztahy
- harmonické vztahy v rodině
- základní morální normy
- princip sociálního
smíru a solidarity
- odstranění předsudků vůči
etnickým skupinám
VDO- občan, občanská
společnost a stát
- demokratické vztahy ve třídě
- odpovědnost za své činy…

Osobní bezpečí
Dopravní výchova

OSV- osobnostní rozvoj
- cvičení sebekontroly
- organizace vlastního času

Péče o zdraví

EV- ekosystémy
- les, louka, rybník
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- ochrana životního prostředí
- třídění odpadu

Zdravá výživa
Armáda ČR
Ochrana člověka za
mimořádných událostí - osobní
bezpečí - bezpečí a nebezpečí
V přírodě bezpečně, v přírodě
pozor!
Na silnici bezpečně, na silnici
pozor!

Poznámky
Učivo i
průřezová
témata budou
probírána dle
možností
školy a
vlastních
plánů učitele.
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- rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
- orientuje se v čase – kalendářní rok, školní rok, týdny,
dny, hodiny, minuty
-porovná proměny v jednotlivých ročních obdobích
- zná některé lidové tradice a zvyky
- zná některé běžně pěstované pokojové rostliny, chápe
potřebu pravidelné péče o pokojové rostliny
- dokáže rozlišit stromy jehličnaté a listnaté
- pojmenuje některé stromy, keře, byliny a zemědělské
plodiny
- zná a umí pojmenovat některá domácí zvířata a
živočichy chované pro radost a chápe potřebu
pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.)
- pojmenuje některá volně žijící zvířata a ptáky
- rozlišuje charakteristické znaky: les, park, louka,
zahrada, pole, rybník

Učivo
Nebezpečí doma i venku I.
Nebezpečí doma i venku II.
Pozor na neznámé lidi
Orientace v čase a časový řád

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
ČJ - vyprávění o...
PV – modelování rostlin a
živočichů, výrobky z přírodnin
- vycházky do přírody

Roční období Tradice
Rostliny
Houby
Živočichové
Ochrana přírody
Životní prostředí
Obec a místní krajina

Poznámky

