
111 
 

 PRVOUKA 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
- vyučuje se v 1., 2. a 3. ročníku – 2 hodiny týdně 
- Prvouka je realizována ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, který je koncipován pouze 
pro 1. stupeň základního vzdělávání. Navazuje na prvotní vědomosti žáků získané v rodině a 
v předškolním vzdělávání. Učí žáky pojmenovat věci, jevy a děje pro utváření uceleného 
obrazu světa a vnímat vztahy lidí, lidské výtvory a způsob života. 
- vzdělávací obsah je rozdělen do pěti tématických okruhů 
 
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 
vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat… 
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově)… 
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první 
pomoci a o bezpečném. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých 
životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých 
skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své 
zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější 
hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné 
pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá hodnota 
v životě člověka. 
 
Místo, kde žijeme 
 
- poznávání nejbližšího okolí (rodina, škola, obec) a chápání vztahů a souvislostí života 
- bezpečné a aktivní pohybování se ve svém okolí, důraz je kladen na dopravní výchovu a 
praktické znalosti místních skutečností 
- činnostmi probudit kladný vztah k místu bydliště a naší zemi 
 
Lidé kolem nás 
 
- osvojování si základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 
- uvědomování si podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovnoprávnosti 
mužů a žen 
- seznamování se s právy a povinnostmi lidí ve vzájemném soužití, se světem financí, ale i 
s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 
 
Lidé a čas 
 
- orientování se v čase (jak se měří a jak v čase postupují události a děje) 
- poznávání změn života, vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu 
(důležité je samostatné vyhledávání a získávání informací od členů rodiny, lidí v nejbližším 
okolí a společné návštěvy památek, muzeí …) 
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Rozmanitost přírody 
 
- poznávání živé i neživé přírody a jejích zákonitostí v okolní krajině, v naší vlasti i na Zemi 
jako planetě sluneční soustavy 
- uvědomování si jednotnosti všeho života na Zemi, jak ho lidé ovlivňují a mohou narušit jeho 
rovnováhu 
 
Člověk a jeho zdraví 
 
Poznávání sebe, vývoje člověka od narození do dospělosti a co je či není pro člověka vhodné 
Získání poučení o zdraví, nemocech a úrazech prevenci proti nim, - uvědomění si prvotní 
hodnoty zdraví. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních 
situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin 
obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a 
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v 
životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, 
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá hodnota v životě 
člověka. 
 
V Prvouce se realizují tato průřezová témata: OSV(poznávání lidí ), (mezilidské vztahy), 
VDO (občanská společnost a škola), EV (ekosystémy) 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
- učitel pomáhá žákovi v orientaci ve světě informací 
- učitel vede žáka k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních 
informací 
- žák objevuje vše co jej zajímá a co se mu líbí – motivace k dalšímu učení 
- žák poznává v čem by mohl v budoucnu uspět 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- učitel umožňuje žákům samostatné objevy, řešení různých situací (i modelových) a vede je 
k správnému rozhodování 
- žák si osvojuje rozhodování v situacích ohrožujících zdraví a bezpečnost 
- žák poznává a ovlivňuje svou jedinečnost 
 
Kompetence komunikativní 
 
- učitel vede žáky k formulování vlastních myšlenek, k prosazování názorů a vzájemné 
diskusi 
- učitel vede žáky k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 
- žák si rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech a zvládá pojmenovat skutečnosti ve 
vlastních projevech 
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Kompetence sociální a personální 
 
- učitel vede žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně 
vytvořených či obecně uplatňovaných pravidel soužití 
- žák poznává a chápe rozdíly mezi lidmi 
- žák přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
 
Kompetence občanské 
 
- učitel vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě i kulturním výtvorům 
- žák se aktivně uplatňuje v ochraně přírody (v závislosti na svém věku) 
- žák chápe podstatu zdraví a příčiny nemocí, proto uplatňuje preventivní chování 
 
Kompetence pracovní 
 
- učitel žáky učí používat různé zdroje informací a pracovat s nimi 
- žák si utváří pracovní návyky v samostatné i týmové činnosti 


