
 

Prvouka 
 

I.ročník 

 

 

Září                     Ve škole 

                            Jsem školák (VDO/SPOL: demokratické vztahy ve třídě) 

                            Naše třída 

                            O přestávce 

                            Ája poznává školu 

                            Když jde Ája do školy 

                            Opakování - Ve škole 

 

Říjen                    Na podzim 

                             Okénko do podzimní přírody 

                             Barvy podzimu 

                             Podzimní počasí 

                             Živočichové na podzim 

                             Podzim v sadu, na zahradě 

                             Podzim na poli 

                             Stromy na podzim 

                             Opakování – Na podzim 

                                                                  

Listopad               U nás doma                           

                             Moje rodina 

                             Máme miminko 

                             V rodině 

                             Ájin pokojíček 

                             Ája pomáhá mámě 

                             Opakování – U nás doma 

                                                                                                 

Prosinec               V zimě 

                             Okénko do zimní přírody 

                             Zimní počasí 

                             Slavíme Mikuláše 

                             Blíží se Vánoce. Příprava pokrmů – jednohubky, nepečené vánoční cukroví. 

                             U babičky a dědečka 

                             Vánoce jsou tu (EGS/E: vánoční zvyky za hranicemi naší země) 

                             Zimní radovánky                       

                                                                                                

Leden                   Zvířátka v zimě  (EV/PROS: vztah člověka k prostředí a ke zvířatům)    

                             Opakování - V zimě(EV/PROS:vztah člověka k prostředí a ke zvířatům) 

                             Člověk a jeho zdraví 

                             Spolužáci 

                             Lidské tělo 

                             Péče o tělo 

                             

 

 



 

Únor                    Výživa lidského těla 

                            Ája je nemocná 

                            Opakování – Člověk a jeho zdraví                                                        

 

Březen                 Na jaře 

                            Okénko do jarní přírody 

                            Jaro je tady 

                            Příroda na jaře 

                            U babičky na zahradě 

                            Stromy a keře na jaře 

                            Jaro na statku 

                            Svátky jara 

                            Jarní hry dětí v přírodě 

                            Opakování – Na jaře 

                                                                       

Duben                 Orientace v čase 

                            Rok, roční období 

                            Měsíce v roce 

                            Kalendář třídy 

                            Rodinné oslavy 

                            Dny v týdnu 

                            Ája se učí poznávat hodiny 

                            Kolik je hodin? 

                            Opakování – Orientace v čase 

 

Květen                 Člověk ve společnosti 

                            Místo, kde žijeme 

                            Na výletě 

                            Ája jde do divadla 

                            Ája mezi kamarády  

                            Ája jde nakupovat 

                            Zaměstnání dospělých lidí 

                            Co lidé umí 

                            Lidé si vyrobili pomocníky 

                            Jak si pejsek s kočičkou dělali dort 

                            Opakování – Člověk ve společnosti 

                                                                                                       

Červen                 V létě 

                            Okénko do letní přírody 

                            Letní proměny v přírodě 

                            Léto na zahradě 

                            Léto v lese.(EV/PROS:ochrana životního prostředí–lesní plodiny a zvěř) 

                            U rybníka 

                            Chystáme se na prázdniny. 

                            (EV/PROS: ochrana svého zdraví a ohleduplnost vůči druhým,   

                            ochrana životního prostředí ve volném čase) 

                            Opakování – V létě 

                                                                                                        

 

 



 

Průběžně zařazována      bezpečnost dopravní výchovy, 

                                        požární ochrana, hasiči, 

                                        ochrana před ekologickými vlivy a toxickými látkami, 

                                        mimořádné události,                                       

                                        ochrana životního prostředí, 

                                        první pomoc 

 


