
PRVOUKA: 2. ročník 
 
září – říjen  
 
Učivo Výstupy 

Škola 
-třída 
-rozvrh hodin 
-pravidla chování 
Doprava 
-dopravní prostředky 
-dopravní značky 
Podzim 
-ovoce 
-zelenina 
-ptáci 

Zvládnutí pohybu ve škole a jejím okolí. 
Uplatnění dovedností spojených s přípravou na vyučování. 
Posouzení správného a nesprávného chování. 
Uplatnění zásad správného chování. 
Vyjádření vztahů mezi lidmi, 
Uvědomění si a respektování odlišnosti lidí. 
Uvědomění si svých práv a povinností a schopnost obhájit svůj 
názor. 
Zvládnutí pravidel silničního provozu v obci i mimo ní. 
Poznávání dopravních značek. 
Rozpoznání a vyhodnocení hrozícího nebezpečí. 
Odmítnutí komunikace s neznámou osobou. 
Porovnání rostlin v ročních obdobích. 
Popisování základních částí rostlin (stromy). 
Třídění rostliny podle určujících znaků (ovocné stromy a keře, 
zelenina. 
Poznávání dřevin v místní lokalitě. 
Popisování základních části těla ptáků. 

 
listopad – prosinec 
 
Učivo Výstupy 

Podzim 
-v lese 
-stromy, keře 
-houby 
-savci v lese 
-význam lesa 
Zima 
-živočichové 
-Vánoce 

Porovnání rostlin v ročních obdobích. 
Popisování základních částí rostlin (stromy). 
Popisování základních částí hub. 
Poznávání dřevin v místní lokalitě. 
Popisování základních části těla savců. 
Porovnání chování živočichů v ročních obdobích. 
Ohleduplné chování v přírodě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



leden – únor 
 
Učivo Výstupy 

Čas 
-měsíce 
-kalendář 
-hodiny 
-minulost, 
současnost, 
budoucnost 
Domov 
Česká republika 
-Praha 
-rodina 
-povolání 
 

Rozlišení pojmů hodina, den, týden, měsíc a rok. 
Rozpoznání a vyznačení času. 
Orientace v ročních obdobích. 
Porovnání práce lidí dříve a nyní. 
Orientace v časové posloupnosti (minulost, současnost a 
budoucnost). 
Pojmenování kulturních a historických památek. 
Seznámení a s pověstmi a bájemi. 
Orientace v okolí bydliště a školy. 
Pamatování si adresy svého bydliště. 
Vyznačení místa svého bydliště a školy v plánku. 
Pojmenování obce a orientace v obci. 
Pojmenování orientačních bodů v krajině. 
Pozorování změn v nejbližším okolí. 
Vyjmenování rodinných příslušníků a rozlišení vztahů. 
Uvědomění si věkových rozdílů a posloupnosti. 
Znalost povolání rodičů. 
Odvození významu dalších povolání. 
 

 
 
 
březen – duben 
 
Učivo Výstupy 

Jaro 
-květiny 
-stromy, keře 
-ptáci 
-hospodářská zvířata 

Třídění materiálů a přírodnin. 
Provedení jednoduchých pokusů. 
Změření jednoduchých veličin. 
Popisování průběhu života daných rostlin. 
Poznávání rostlin ve známé lokalitě. 
Třídění živočichů na domácí a volně žijící. 
Znalost významu domácích živočichů. 
Porovnání chování živočichů. 
Třídění a poznávání živočichů podle lokality. 
Podílení se na ochraně přírody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



květen – červen 
 
Učivo Výstupy 

Lidské tělo 
-tělo, obličej 
-zuby 
-nemoc, úraz 
Léto 
-příroda 
-cestování, výlety 
-ochrana přírody 

Znalost základních částí lidského těla. 
Určení polohy základních orgánů. 
Vyjmenování základních etap lidského života. 
Rozlišení nemoci a úrazu. 
Uplatnění základních hygienických návyků. 
Uplatnění základních preventivních návyků. 
Orientace v režimu dne. 
Dodržení zásad bezpečného chování. 
Přivolání pomoci v případě nebezpečí. 
Ovládání komunikace s operátory tísňových linek. 
Respektování pokynů dospělých při mimořádných situacích. 
Využití bezpečných míst pro trávení volného času a pro hry. 
Popisování průběhu života daných rostlin. 
Poznávání rostlin ve známé lokalitě. 
Podílení se na ochraně přírody. 
 

 


