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PRVOUKA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

          Obsah předmětu prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Žáci 

poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale 

i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).  V první třídě má především výchovný 

charakter. Dítě získává návyky systematické práce, srovnává své výkony s výkony spolužáků, učí se spolupracovat, 

domluvit se, podřídit se nebo naopak zdravě se prosadit. Ve druhé třídě se probírá okruh rodiny a školy  

rozšíří, děti poznávají a pozorují okolí domova a školy. Všímají si lidí a jejich práce, učí se orientovat v mezilidských vztazích. 

V průběhu roku pozorují změny v přírodě, postihují jejich příčiny, všímají si vzájemného působení člověka a jeho životního prostředí. 

Ve třetí třídě mají 

děti pochopit, jak mnoho zajímavého je možno najít ve světě, který je obklopuje. Obzor se rozšiřuje, ale dítě stále zůstává v prostředí, 

které zná nebo může poznat svými smysly – v oblasti svého regionu. 

        Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek vycházející z konkrétních nebo modelových situací při 

osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání 

a rozhodování. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáka se stává velkou pomocí i ve 

zvládání nových životních situací, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových 

návyků. 

Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

zdraví, bezpečí a dalších témat… 

Na základě poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 

soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti 

a východisko do budoucnosti… 

Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci. 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  důležitá hodnota v životě člověka. 
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Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby 

chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví 

jiných… 

Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození 

do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají 

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. 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 důležitá hodnota v životě člověka. 

Žáci osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného 

chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných  událostech.  

 

Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických okruhů: 

 

• Místo, kde žijeme 

Žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, 

v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznání místních a regionálních skutečností a na 

utváření přímých zkušeností žáků. 

• Lidé kolem nás 

Žáci si postupně upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, 

pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty. Seznamují se se základními právy a povinnostmi,  

s orientací v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. 

• Lidé a čas 

Žáci se učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak se život a věci vyvíjejí 

a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o historii naší země. 

• Rozmanitost přírody 

Žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny se žáci učí hledat důkazy 
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o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu. Jsou 

vedeni k tomu, aby si uvědomili, že je třeba přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. 

• Člověk a jeho zdraví 

Žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska 

denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní  

prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. Poznávají sebe na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti. 

Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických médií 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování 

nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v 

médiích,  

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, 

správný způsob volání na tísňovou linku 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška 

sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém  

 

• Učí se samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných 

situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 

(možností a limitů) 

poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů, a jejich předcházení 

poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 

• žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by mohli být v budoucnu  úspěšní 

• k poznávání podstaty zdraví a nemoci 

• k upevňování preventivního chování 

• k orientaci ve světě informací 

• k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

• k řešení a třídění informací podle zvolených nebo zadaných kriterií 

• k celoživotnímu vzdělávání  

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i ohrožení druhých 

lidí 

• poznávají a ovlivňují svoji jedinečnost 

• docházejí k vlastním řešením a závěrům, k samostatným objevům 

• pracují s odbornou literaturou, využívají různé informační zdroje 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 

• jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

• pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

• přirozeně vyjadřují svoje city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

• prezentují své myšlenky a názory, kladou otázky k věci, vzájemně si naslouchají, radí a pomáhají si 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci pracují ve skupině 
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• efektivně spolupracují na řešení problémů 

• učí se respektovat názory druhých 

• přispívají k diskusi 

• učí se věcně argumentovat 

• oceňují své názory a přínosy 

 

Kompetence občanské 

• žáci si vytváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

• respektují pravidla 

• hledají možnosti aktivní ochrany životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

• žáci si vytvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

• používají různé materiály, nástroje, vybavení 

• zohledňují soudobý stav poznání a technického vývoje 

 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 
Předmět: 

Prvouka 
Období: 

1. ročník 
 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

                     Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

chápe pravidla školního řádu, seznámí 

se s režimem školy 
• dítě a škola – orientace ve škole, 

režim školy 

• okolí školy a domova – bezpečná 

cesta do školy a ze školy, 

dopravní výchova 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj, rozvoj schopnosti 

poznávání 
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ČjS-3-2-01 rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy v rodině, práva a 

povinnosti členů rodiny 

• domov – rodinné oslavy, práce 

doma, odpočinek a hry 

• práce dospělých volný čas 

Rozvoj komunikativních 

dovedností 

 

ČjS-3-5-01 Uplatňuje základní 

hygienické návyky 

- poznávání podstaty zdraví i 

příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a 

úrazů a jejich předcházení 

 

• člověk – poznáváme lidské tělo, 

osobní hygiena, péče o svůj 

zevnějšek 

• péče o zdraví – zdravá 

životospráva, nemoc, úraz, 

pomoc nemocným 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – rozvoj 

dovedností a návyků 

 

ČjS-3-5-03 chová se obezřetně při 

setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; 

v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových 

linek 

 

rozpozná život ohrožující 

zranění; ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc 

• péče o zdraví – zdravá 

životospráva, nemoc, úraz, 

pomoc nemocným 

 

  

ČjS-3-4-01 pozoruje, popíše a 

porovná viditelné změny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

• cyklus roku – jaro, léto, podzim, 

zima, časové jednotky 

• život v přírodě – základní 

skupiny živočichů a rostlin, 

jejich závislost na ročním období 

Enviromentální výchova 

- vztah k přírodě 

- vnímání vztahů člověka a 

přírody 

 

pozná české mince a bankovky 

 

uvede příklad využití platební karty 

 

odhadne cenu základních potravin a 

• hra na obchod   
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uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a 

chování v silničním provozu při cestě 

do školy a ze školy, charakterizuje 

nebezpečná místa 

• vycházka   

ví, kdy použít čísla tísňového volání – 

112, 150, 155 a 158  
• modelové situace   

 

 

 

 

 

 

celkovou cenu nákupu 

ČjS-3-5-02 rozezná nebezpečí 

různého charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného času 

• pohádka   

určí vhodná místa pro hru a trávení 

volného času 
• vycházka   

uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných 

• dopravní hřiště   
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

 

Prvouka 

Ročník: 

 

2. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo 
 

Průřezová témata 

 

 

Poznámky 

 

ČjS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích. 

• charakteristika ročních období. 

• reakce rostlin a živočichů na změny 

ročních období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ČjS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků 

 

zkoumá základní společenstva živých 

organizmů (v lese, u vody, na poli, u 

lidských obydlí,…) 

• volně žijící živočichové, 

hospodářská a domácí zvířata. 

• stromy a keře 

• stromy listnaté a jehličnaté 

• zemědělské plodiny 

• ovoce a zelenina 

• květiny (luční, pokojové,…) 

• suroviny a výrobky. 

 

 

.  

uplatňuje základní znalosti silničního 

provozu. 
• znalost základních pravidel 

silničního provozu. 
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ČjS-3-5-01 platňuje základní hygienické 

režimové a jiné zdravotní preventivní 

návyky s využitím elementárních znalostí o 

lidském těle 

• lidské tělo 

• péče o zdraví (nemoc a úraz) 

• správná životospráva. 

• hygiena a čistota. 

• stolování. 

• sporty 

 

 

 

poznávání podstaty zdraví i příčin jeho 

ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 

• člověk – poznáváme lidské tělo, 

osobní hygiena, péče o svůj 

zevnějšek 

• péče o zdraví – zdravá 

životospráva, nemoc, úraz, pomoc 

nemocným 

 

 

 

ČjS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

která je mu nepříjemná; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových 

linek 

 

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

• péče o zdraví – zdravá 

životospráva, nemoc, úraz, pomoc 

nemocným 

 
 

 

ČjS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

 

ČjS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 

zná pojem vlast, obec, rodina, škola. 

• naše vlast, hlavní město 

• můj domov 

• naše obec 

• naše rodina 

• cesta do školy 

• jsem školák 

• práce a volný čas 
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ČjS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

ČjS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, rozlišuje 

děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 

Orientuje se v čase. 

• orientace podle hodin, kalendáře 

 
  

Pozná české mince a bankovky 
Uvede příklad využití platební karty 

Odhadne cenu základních potravin a 

celkovou cenu nákupu 

• hra na obchod 

  

 ČjS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro hru 

a trávení volného času 

• pohádka 

  

určí vhodná místa pro hru a trávení volného 

času 
• vycházka 

  

zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení 

volného času, uvede možná nebezpečí i 

způsoby, jak jim čelit 

• pracovní list 

  

v modelových situacích ohrožení bezpečí 

(neznámá místa, setkání s neznámými 

lidmi, kontakt se zvířaty, práce 

s elektronickými médii atd.) označí možná 

nebezpečí a diskutuje o účinných 

způsobech ochrany 

• rozhovor 
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uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu, 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných 

• dopravní hřiště 

  

uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a 

chování v silničním provozu při cestě do 

školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná 

místa; uvede základní ochranné prvky 

v silniční dopravě v roli chodce  

• vycházka 

  

ví, kdy použít čísla tísňového volání – 112, 

150, 155 a 158  

 

• modelová situace 

  

 

 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 
Předmět: 

Prvouka 
Období 

3. ročník 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

 

zná a uplatňuje základní pravidla 

bezpečnosti silničního provozu 

 

• pravidla silničního provozu: 

bezpečná cesta do školy, 

dopravní značky 

• cyklista: vybavení kola 

• pravidla chování 

 

dopravní hřiště 

 

 



Prvouka 12 

 

 

ČjS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možné nebezpečí 

v nejbližším okolí 

 

ČjS-3-1-02 začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, obci (městě) 

 

ČjS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky 

v okolní krajině a vyjádří různými způsoby 

její estetické hodnoty a rozmanitost 

 

• krajina v okolí domova: 

historická a památná místa, 

světové strany, orientace 

v krajině 

 

• naše vlast: poloha, sousední 

státy, státní symboly 

 

 

výlety, turistika 

 

 

ČjS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, rozlišuje 

děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 

ČjS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, významné 

události regionu, interpretuje některé 

pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž 

žije 

 

ČjS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí,  

na příkladech porovnává minulost a 

současnost 

 

• orientace v čase: časové 

jednotky, používání kalendáře, 

stárnutí lidí a věcí 

 

• minulost: život v dávných 

dobách, obrazy z dějin 

 

 

regionální muzeum 

 

 



Prvouka 13 

 

Umí rozpoznat různé materiály a látky i 

jejich vlastnosti 

Chrání výsledky práce 

Smysluplně využívá volný čas- práce a 

odpočinek 

 

ČjS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 

ČjS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u 

skupiny známých látek, určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů 

 

• lidé a výrobky 

• lidská činnost a tvořivost 

• práce a volný čas 

 

 

 

 

 

ČjS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 

chápe stavbu těla rostlin a živočichů, jejich 

podobnost a rozdílnost 

 

ČjS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

• živá a neživá příroda  

• stavba těla rostlin a živočichů:  

• základní podmínky života na 

Zemi: vzduch, voda, půda, 

světlo a teplo 

 

atlasy rostlin a 

živočichů 

škola v přírodě 

 

 

 

umí se orientovat v základních 

odlišnostech člověka od živočichů 

 

pojmenuje základní části lidského těla 

 

uvědomuje si změnu lidského těla 

v průběhu života 

 

• lidské tělo - části lidského těla, 

smyslová a vnitřní ústrojí 

• zdraví - správná výživa, pitný 

režim, pohyb, návykové látky, 

partnerství, manželství, 

rodičovství, základy sexuální 

výchovy 

 

 

 

 



Prvouka 14 

 

uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví 

ČjS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické 

režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím elementárních znalostí o 

lidském těle, projevuje vhodným chováním 

a činnostmi vztah ke zdraví 

 

ČjS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

která je mu nepříjemná; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových 

linek 

 

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

• člověk – poznáváme lidské 

tělo, osobní hygiena, péče o 

svůj zevnějšek 

 

• péče o zdraví – zdravá 

životospráva, nemoc, úraz, 

pomoc nemocným 

 

  

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze, na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

• zkontroluje, kolik peněz je 

vráceno při placení  

• vlastními slovy vyjádří, co 

znamená, že je banka správce 

peněz 

 

  

ČjS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času, 

uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu, 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných 

• mimořádné události a rizika 

ohrožení s nimi spojená 

• dopravní výchova 

• osobní bezpečí, krizové situace 

– bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky 

  



Prvouka 15 

 

vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení 

volného času (i konkrétních her a činností) 

a volí odpovídající způsoby ochrany 

(jednání, organizace, ochranné pomůcky) 

• modelové situace    

v modelových situacích ohrožení bezpečí 

(neznámá místa, setkání s neznámými 

lidmi, kontakt se zvířaty, práce 

s elektronickými médii atd.) označí možná 

nebezpečí a diskutuje o účinných 

způsobech ochrany 

• modelové situace nebezpečí 

• šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání 

• brutalita a jiné formy násilí v 

médiích 

  

prokazuje v situaci dopravního 

hřiště bezpečné způsoby chování a jednání 

v roli cyklisty 

• dopravní hřiště    

chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

která je mu nepříjemná; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné;  

ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

• modelové situace 

• různé druhy komunikace 

  

charakterizuje bezpečné a ohleduplné 

jednání v prostředcích hromadné přepravy 

a při akcích školy je uplatňuje 

• modelová situace   

 

 

 

 

 

 


