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období učivo strany

PRVOUKA - 1. třída tematický plán 

roční období a charakteristika jara, proměny přírody na jaře, jarní počasí, 

oblečení, aktivity, zahrada, setí, sázení, jarní rostliny, části rostlin, 

opylování, domácí zvířata a jejich mláďata, produkty domácích zvířat, 

návštěva farmy

produkty domácích zvířat, návštěva včelařského kroužku, stáčení medu, 

Velikonoce, tradice, čas, měření času, rok, roční období a měsíce v roce, den, 

týden, orientace v čase, kalendář, datum, posun času během dne, digitální 

hodiny, svátek, oslava

říjen 

PODZIM

Literatura: Oskarova prvouka, Nová škola s.r.o.

18-24

45-53

54-61

roční období a charakteristika podzimu, proměny přírody, podzimní aktivity, 

počasí a oblečení, podzim v sadu, ovocné stromy a jejich plody, podzim v 

zahradě, základní druhy zeleniny, zpracování ovoce a zeleniny, strom, keř, 

plod, příroda a živočichové v lese 10-17

25-34

pozdrav, školní očekávání, školní docházka, potřeby a orientace v prostoru 

třídy, vztahy ve třídě a nácvik modelových situací, vyučování, přestávka, 

zdravé stravování, pitný režim, zaměstnanci školy, orientace v budovách 

školy, bezpečná cesta do školy, základní orientace v silničním provozu, školní 

pravidla, bezpečnost

září 

ŠKOLA     1-9

rodiny, členové rodiny, příbuzenské vztahy v rodině, soužití v rodině, emoce - 

radost, domácnost, vzájemná pomoc členů rodiny, základní seznámení s 

vývojem člověka, dětský pokoj, byt, dům, domácí práce, péče o domácnost, 

dušičky, Haloween, sv. Martin

listopad  

RODINA

35-44

prosinec 

ZIMA

roční období a charakteristika zimy, proměny v přírodě v zimě, Mikuláš, 

emoce - strach, zimní počasí, oblečení, aktivity, délka dne a noci, živočichové 

v zimě, zimní les, Vánoce, tradice, radost, dárky, těšení 

leden 

ČLOVĚK

lidské tělo, hygiena, zdraví, duševní pohoda, výživa, stravovací režim, denní 

režim, umění odpočívat, pomíjivost okamžiku, příprava pokrmů, stolování, 

nemoc, úraz, první pomoc, emoce - smutek, zdraví - posilování zdraví (zájmy, 

vztahy, záliby…)

únor 

EMOCE

základní emoce, gesta, mimika, empatie, role v rodině, role ve skupině (třídě), 

zkoušení rolí, rozpoznání pocitů, sebehodnocení, sebevědomí, spolupráce, 

komunikace, sounáležitost, kmenové role, 

březen 

JARO

duben 

ČAS

květen 

DOMOV

Česká republika - seznámení se základními pojmy (domov, vlajka, vlast, 

hymna), město, vesnice, světadíl, planeta, volný čas, nakupování - peníze, 

zaměstnání dospělých, domácnost, energie, třídění odpadu, ekologie, 

udržitelné zdroje 71-80



červen 

LÉTO

dopis, pohled, SMS, roční období a charakteristika léta, proměny přírody v 

létě, počasí, oblečení, aktvity, zahrada, části rostlin, části stromů, les, lesní 

rostliny, plody, houby - atlas, chování v lese, voda, chování u vody, plány na 

prázdniny, krizové situace, důležitá tel. čísla 

květen 

DOMOV

62-70

Česká republika - seznámení se základními pojmy (domov, vlajka, vlast, 

hymna), město, vesnice, světadíl, planeta, volný čas, nakupování - peníze, 

zaměstnání dospělých, domácnost, energie, třídění odpadu, ekologie, 

udržitelné zdroje 71-80


