
Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: druhý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- pojmenuje místo svého bydliště a školy, 
popíše cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším okolí 

- určí vhodná místa pro hru a trávení 
volného času  

- zhodnotí vhodnost míst pro hru a 
trávení volného času, uvede možná 
nebezpečí i způsoby, jak jim čelit  

- uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a 
chování v silničním provozu při cestě 
do školy a ze školy, charakterizuje 
nebezpečná místa  

- uvede základní ochranné prvky 
v silniční dopravě v roli chodce 

 
 
 
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
v rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

- chápe význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností  

- projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, k jejich přednostem i 
nedostatkům  

využívá časové údaje při řešení situací 
v denním životě, rozlišuje děj 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Domov, orientace v místě bydliště. 

Škola a její okolí. 

Bezpečná cesta do školy. 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Rodina, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, funkce rodiny. 

Zaměstnání. 

Práce, zábava, umění, cestování, 
nakupování. 

Práva a povinnosti žáků školy. 

OSV- (mezilidské vztahy) 

       péče o dobré vztahy, 

       respektování, podpora, 

       pomoc 

 

 

 

 

 

VDO- (občanská společnost a 
škola) 

 -význam řádu, pravidel a zákonů 

Vycházky 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- v minulosti, přítomnosti a v 
budoucnosti 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině, zvycích a práci lidí 

- pozná české mince a bankovky 

 - uvede příklad využití platební karty - 
odhadne cenu základních potravin a 
celkovou cenu nákupu  

 

- pozoruje a porovnává viditelné 
proměny v přírodě 

- v jednotlivých ročních obdobích   
 

 

 

- třídí některé přírodniny podle 
nápadných znaků, 

- uvádí výskyt organismů ve známé 
lokalitě 

 

Mezilidské vztahy, pomoc nemocným, 
slabším. 

Pravidla slušného chování. 

 

 

 

LIDÉ A ČAS 
Určování času, kalendáře, režim dne, 
roční období  
Současnost a minulost v našem životě. 
Proměny způsobu života. 
Předměty denní potřeby. 
Průběh lidského života. 
 
ROZMANITOST PŘÍRODY. 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody. 
Odpovědnost lidí, ochrana životního 
prostředí, rostlin a živočichů, likvidace 
odpadků.  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

 

 

- uplatňuje základní hygienické režimové 
návyky 

 

- chová se obezřetně při setkání 
s neznámými lidmi, uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu 

 
 
- neohrožuje zdraví své i jiných 
 
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých 
při mimořádných událostech 

 

Stavba těla u některých nejznámějších 
druhů, význam pro člověka. 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví a zdravá výživa, denní 
režim, pitný režim, pohyb, zdravá strava. 
Nemoc, drobná poranění, úrazy. 
Návykové látky a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 
závislost, odmítání návykových látek, 
hrací automaty a počítače nebezpečí 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 
Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu v 
roli chodce a cyklisty, krizové situace, 
dopravní značky; předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky),  
Šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí 
v médiích, služby 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 odborné pomoci 
Přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového volání, 
správný způsob volání na tísňovou 
linku  
situace hromadného ohrožení 
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 

 

  

 


