
  TEMATICKÝ PLÁN – 1. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Literatura: Prvouka pro 1. ročník ZŠ, nakl. Fraus, autorky J. Stará, M. Dvořáková  

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Místo, kde žijeme:  

- moje škola, co se děje ve škole, co dělají ve škole žáci, ve třídě  

- kde bydlím, v obci, co máme blízko a co dál 

- jsem chodec - na chodníku, na silnici, správně přecházíme vozovku, cesta do 

školy  

září 

říjen 

2. Rozmanitost přírody 
- pozorujeme stromy - listnaté stromy, poznáváme stromy 

- vycházka 

- život stromu 

- ovoce a zelenina  - kořen, stonek, list a plod 

- plody uchovávají semena 

říjen 

listopad 

3. Lidé kolem nás 
- jsem jedinečná bytost - každý jsme jiný, nikdo není jako já, s každým mám něco 

společného 

- moji spolužáci – pravidla třídy, pravidla jsou důležitá 

- všímáme si pocitů druhých 

- moje rodina - rodina je důležitá, rodiny vypadají různě, příbuzenské vztahy v 

rodině 

- hospodaření – jak hospodařit s kapesným, v obchodě (výchova k finanční 

gramotnosti) 

- předvánoční program 

- co potřebujeme nakoupit 

listopad 

prosinec 

leden 

4. Člověk a jeho zdraví:  
- zdravá výživa – pravidla zdravé výživy 

- chci mít zdravé zuby – jak nám rostou zuby, k čemu potřebujeme zuby 

- chceme mít zdravé zuby 

leden 

únor 

 5. Rozmanitost přírody 
- z čeho jsou věci kolem nás – věda nám pomáhá, budujeme laboratoř, jak 

zkoumáme, zkoumáme vlastnosti látek, třídíme odpad 

- zvířata domácí a volně žijící – moje zvířátko 

- zvířata domácí a volně žijící – co dělá chovatel, staráme se o psa, domácí zvířata, 

zvířata v lese 

- první květy jara 

- vycházka  

únor 

březen 

6. Lidé kolem nás: 

- jak lidé pracují – práce v lese 
- jak lidé pracují – dřevo – důležitý materiál, les – přítel člověka 

březen 

duben 

Předmět: PRVOUKA                Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Lenka Hojná,  

       Mgr. Vladimíra Hryzlíková,  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O)                 Školní rok 2018/2019 



7. Člověk a čas: 

- když spěcháme, když čekáme, kolik je hodin, den a noc, denní činnosti, zdravý 

den 
- dny, týdny, měsíce, rok, kalendář, následnost událostí 

duben 

květen 

8. Člověk a jeho zdraví: 

- naše tělo ve zdraví a nemoci – naše tělo, co potřebujeme k životu, nemoc, naše 

smysly, jak poznáváme svět, co dělat, když… 
červen 

9. Opakování 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 2. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
Literatura: Prvouka pro 2. ročník ZŠ - nakl. Fraus, autorky J. Stará, M. Dvořáková 

Pracovní sešit k učebnici Prvouka pro 2. ročník ZŠ 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Úvod  
- učení nás baví 

září 

2. Na cestách 
- plán okolí školy 

- světové strany 

- orientace v okolí obce 

- plán obce 

- v dopravních prostředcích 

- doprava v okolí školy 

- dopravní značky 

září 

říjen 

3. Život dříve a nyní 
- město před sto lety – na ulici, v domě, pohled na město 

- město dnes – památky 

- významné budovy s jejich funkce 

- 28. říjen výročí vzniku republiky 

říjen 

4. Vyrůstáme v rodině 

- moji předkové 

- vývoj člověka 

- rodokmen 

- žijeme spolu 

listopad 

Předmět: PRVOUKA                Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská,  

       Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 2. (2. A, 2. B, 2. O)      Školní rok 2018/2019 



5. Média – informace i zábava 
- svět sdělovacích prostředků 

- zprávy a zábava 

- reklama 

- počítač a klávesnice 

listopad 

prosinec 

6. Dny všední a sváteční 
- cyklus roku v přírodě a svátky  

- všichni slaví 

- Vánoce u nás a jinde 

- svátky jiných kultur 

prosinec 

leden 

7. Různost je zajímavá 
- lidé z různých kultur – Alex žije ve Francii, způsob života 

- žít v jiném prostředí je někdy těžké 

leden 

únor 

8. Naše tělo ve zdraví a nemoci 
- orgánové soustavy – úžasné tělo, souhra mnoha soustav, dýchání, oběhová 

soustava, nervová soustava 

- typy úrazů, chování při úrazu, kdy voláme pomoc 

- v nemocnici, lidé pracující v nemocnici 

únor 

březen 

9. Právo na bezpečí 
- čem musíme říci dospělým 

- věci, o kterých se těžko mluví 

- chování v roli svědka, kde hledat pomoc 

-  jiné krizové situace – šikana atd. 

březen 

10. Jsem cyklista 
- jízdní kolo a vybavení cyklisty 

- na kole, bruslích nebo koloběžce 

duben 

11. Zkoumáme vodu 
- důležitost vědy 

- pokusy s vodou 

- skupenství vody 

- počasí -měříme meteorologické jevy 

- voda v krajině 

- ekosystém potoka a rybníka, jeho rostliny a živočichové 

- všichni potřebují vodu – sítě: vodovody, odpady a jejich čištění 

- globální pohled: problémy s vodou 

-  bezpečně u vody i jinde 

duben 

květen 

červen 

12. Opakování červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 3. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Prvouka pro 3. ročník ZŠ - nakl. Fraus, autorky J. Stará, M. Dvořáková, I. Frýzová 

Pracovní sešit k učebnici Prvouka pro 3. ročník ZŠ 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Místo, kde žijeme: Krajina a její obraz na mapě 
- proč se učíme prvouku 

- sestavujeme plán třídy, ulice 

- používáme plán města, Hradec Králové (projekt)  

- pravidla pro chodce (dopravní výchova) 

- bezpečně na kole (dopravní výchova) 
- jak vypadá zemský povrch 

- jak měříme výšku v krajině 

- co vyčteme z map, od turistické mapy k mapě Evropy 

- jak využíváme krajinu, měníme krajinu 

- zeměpisná vycházka 

září 

říjen 

2. Lidé kolem nás: Pravidla lidského soužití 
- dokážeme se dohodnout, některé nápady musíme odmítnout, řešíme spory v 

rodině (etická výchova) 

- 17. listopad, svátek svobody a demokracie 

- soužití vyžaduje pravidla, zákony stanovuje parlament 
- prodej, koupě 

- výroba 

- nákup v samoobsluze 

- hospodaříme (výchova k finanční gramotnosti) 
- měříme délku, objem, hmotnost 

listopad 

prosinec 

leden 

3. Člověk a jeho zdraví: Poznáváme své tělo 
- potrava, vitaminy, minerály (výchova ke zdraví - zdravá výživa) 

- trávicí soustava, krev roznáší živiny 

- jenom jídlo ke zdraví nestačí, stres patří k životu (výchova ke zdraví - zvládání 

stresu) 

leden 

únor 

4. Rozmanitost přírody: Všudypřítomný vzduch 
- vzduch kolem nás 

- měříme teplotu vzduchu 

- hlavní složky vzduchu-co je ještě ve vzduchu  

- oheň = hořlavá látka + kyslík + vysoká teplota 

- práce hasičů (výchova k volbě povolání) 

únor 

březen 

5. Lidé a čas: Jak žili naši předkové 
- od sledování pravidelností k letopočtu 

- archeologické nálezy vyprávějí o životě předků  

- vědci se památkám učí rozumět (výchova k volbě povolání) 

- první lidé byli lovci a sběrači 

březen 

duben 

Předmět: PRVOUKA                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Rothová, Mgr. Daniela Pávová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 3. (3. A, 3. B)                  Školní rok 2018/2019 



- vznik zemědělství 

- usedlý život znamenal řadu změn 

- zemědělství se šíří Evropou, proměňuje se 

- soužití a spolupráce potřebovaly pravidla 

6. Lidé a čas: Velikonoce 
- příběh vysvobození z otroctví 

- křesťanské Velikonoce (etická výchova) 

- jak se slaví Velikonoce u nás 

duben 

7. Rozmanitost přírody: Život na louce a na poli 
- život rostliny začíná semenem 

- semena vznikají z opylovaných květů 

- rostliny mohou žít déle než živočichové 

- co potřebují rostliny k životu 

- půda, domov rostlin a živočichů (výchova k ochraně životního prostředí) 

- půda vzniká zvětráváním 

- pole živí všechny lidi na Zemi (výchova ke zdraví - zdravá výživa) 

- pěstujeme jídlo, oblečení i palivo (výchova k ochraně životního prostředí) 

- plánujeme výlet 

- louka, to není jen tráva (výchova k ochraně životního prostředí) 

- přírodovědná vycházka 

květen 

8. Informační technologie a jejich využití při řešení problémů 
- jak pracuje počítač 

- čipy všude kolem nás 
červen 

9. Opakování 

 

 

 

 
 


