
Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: t řetí 

122 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na 
určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru 
a trávení volného času  

- zhodnotí vhodnost míst pro hru a 
trávení volného času, uvede možná 
nebezpečí i způsoby, jak jim čelit  
- vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a 
trávení volného času (i konkrétních her 
a činností) a volí odpovídající způsoby 
ochrany (jednání, organizace, ochranné 
pomůcky)  
- v modelových situacích ohrožení 
bezpečí (neznámá místa, setkání 
s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, 
práce s elektronickými médii atd.) 
označí možná nebezpečí a diskutuje o 
účinných způsobech ochrany  

prokazuje v situaci dopravního hřiště 
bezpečné způsoby chování a jednání 
v roli cyklisty  
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

- domov, orientace v místě bydliště 
(plány). 

- škola – prostředí školy, činnosti ve 
škole, okolí školy, bezpečná cesta do 
školy; riziková místa a situace 

- obec, místní krajina – její části, poloha 
v krajině, minulost a současnost obce, 
význačné budovy, dopravní síť. 

- okolní krajina (místní oblast, region) – 
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů, vliv krajiny na život lidí, 
působení lidí na krajinu a životní 
prostředí, orientační body a linie, 
světové strany. 

 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: t řetí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- uvede základní ochranné prvky 
v silniční dopravě v roli chodce 
a cyklisty, cíleně je používá 

- charakterizuje bezpečné a ohleduplné 
jednání v prostředcích hromadné 
přepravy a při akcích školy je uplatňuje  

- začlení svou obec do příslušného kraje 
a obslužného centra ČR, pozoruje a 
popíše změny v nejbližším okolí, obci 

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a rozmanitost 
 

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

- odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností 

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

 
- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při 
placení  
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, 
že je banka správce peněz  

 

 

 

 

 

 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
- rodina – postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, 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 
- soužití lidí – mezilidské vztahy, 
komunikace, obchod, firmy, pomoc 
nemocným. 
- rodina – práce fyzická a duševní, 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: t řetí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní 
či historické památky, významné 
události regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije 

 

- uplatňuje elementární poznatky o 
sobě, o rodině a činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost 

 
- pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

 

zaměstnání. 

- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování. 

- právo a spravedlnost – práva a 
povinnosti žáků školy. 

 

 

 

LIDÉ A ČAS 
- orientace v čase a časový řád – 
určování času, kalendáře, letopočet, 
generace, denní režim, roční období. 
- regionální památky – péče o 
památky. 
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje 
a předků, domov. 
- současnost minulost v našem životě 
– bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: t řetí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě 

 

- provádí jednoduché pokusy u 
skupiny známých látek, určuje jejich 
společné a rozdílné vlastnosti a 
změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

- rostliny, houby, živočichové – 
znaky života, životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života, 
výživa, stavba některých 
nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka. 

- ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody – odpovědnost lidí, 
ochrana a tvorba životního prostředí, 
ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů. 

- nerosty, horniny, půda – některé 
hospodářsky významné horniny a 
nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její 
význam. 

- látky a jejich vlastnosti – třídění 
látek, změny látek a skupenství, 

EV – (ekosystémy) – 
ohleduplnost ve vztahu 
k prostředí, 

(základní podmínky života) – 
důležitost péče o přírodu 

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

- dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných 
 

vlastnosti, porovnávání látek a 
měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek. 
- voda a vzduch – výskyt, vlastnosti 
a formy vody, oběh vody v přírodě, 
vlastnosti a složení vzduchu, význam 
pro život. 
 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
- lidské tělo – životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce, 
pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou. 
- péče o zdraví, zdravá výživa – 
denní režim, pitný režim, pohybový 
režim, zdravá strava, nemoc, drobné 
úrazy a poranění, první pomoc. 
- péče o zdraví – ochrana zdraví, 
úrazová zábrana. 
Návykové látky a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 
závislost, odmítání návykových látek, 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- 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 dítě; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek 
- v modelové situaci použije správný 
způsob komunikace s operátory tísňové 
linky  
- dokáže použít krizovou linku a 
nezneužívá ji  

 

 

- uplatňuje základní pravidla 
účastníků silničního provozu 

- prokazuje v situaci dopravního hřiště 
bezpečné způsoby chování a jednání 
v roli cyklisty  
- uvede základní ochranné prvky 
v silniční dopravě v roli chodce 
a cyklisty, cíleně je používá  
- charakterizuje bezpečné a ohleduplné 
jednání v prostředcích hromadné 
přepravy a při akcích školy je uplatňuje  

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 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 

 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: t řetí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech 

 

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 

 

  

 


