ČLOVĚK A JEHO SVĚT – 1. ROČNÍK

MÍSTO KDE ŽIJEME

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině (P)
- zná jména členů rodiny a prarodičů (Z)
- pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny (P)
- chová se přiměřeně k mladším i starším členům rodiny (PM, AF)
- vypráví o rodinných událostech (P)
- rozliší dobré a špatné vlastnosti (H)
- poprosí, poděkuje, pozdraví (AF)
- nakoupí jednoduché zboží (PM)
- pozná české mince a bankovky (Z)
- komunikuje s prodavačem (PM, AF)
- uplatňuje pravidla slušného chování v životě třídy (AF)
- zná povolání rodičů (Z)
- popíše důležitost různých povolání (lékař, učitel, kuchař,
prodavačka...) (P)
- přiřadí obrázek k určitému povolání (P)

LIDÉ A ČAS

- dojde bezpečně do školy a zpět (PM)
- zná nebezpečná a riziková místa (Z,P)
- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času
- orientuje se ve škole (PM)
- zná názvy předmětů v rozvrhu (Z)
- správně oslovuje pracovníky školy, zdraví je (AF)
- chová se podle norem daných škol. řádem ve vyučování i o
přestávkách (AF)
- udržuje pořádek ve třídě i v okolí školy (PM, AF)
- zná jménem třídního učitele, ředitele školy a vychovatelku ŠD (Z)
- připravuje si pomůcky do školy s pomocí rodičů (PM)
- zná místo svého bydliště (Z)
- pojmenuje nejdůležitější budovy v okolí školy (MŠ, zdravotní
středisko, lékárna, KD, kostel, hasičská zbrojnice) (Z)

LIDÉ KOLEM NÁS

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (CÍLE)

- vyjmenuje dny v týdnu (Z)
- seřadí podle časové délky rok, měsíc, týden, den a hodinu (P)
- orientuje se v pojmech včera, dnes a zítra (P)
- pozná celou hodinu, ukáže ji na hodinách (P)
- vyjmenuje roční období (Z)
- popíše charakteristické znaky ročních období (P)
- časově zařadí Vánoce a Velikonoce (Z)
- vypráví o vánočních a velikonočních zvycích dodržovaných ve
své rodině a okolí (P)

UČIVO
ŠKOLA – rozvrh hodin, vyuč.
hodina, přestávka
nové vztahy – spoluţák, učitel,
pracovníci školy
školní řád
prostory školy, hřiště
DOMOV – bydliště, rodinný
dům, bytový dům, důleţité
budovy v obci

RODINA – rodiče, prarodiče,
rodinné vztahy
role rodiny, ţivot a funkce
rodiny
CHOVÁNÍ A VLASTNOSTI
LIDÍ
SOUŢITÍ LIDÍ – obchod
POVOLÁNÍ
finanční gramotnost

ORIENTACE V ČASE – rok,
měsíc, týden, den, hodina
čtvero ročních období
svátky (Vánoce, Velikonoce)
zvyky a tradice

ROZMANITOST PŘÍRODY

- pozná a pojmenuje sezónní květiny (Z)
- popíše základní části rostlin (květin, bylin, keřů, stromů) (P)
- rozlišuje jehličnaté, listnaté a ovocné stromy (Z)
- pojmenuje ovoce a zeleninu (Z)
- pozoruje rostlinu a její životní potřeby (vodu, světlo, teplo...) a
projevy (růst, květ, zrání...) (P)
- pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata (Z)
- chápe potřebu pravidelné péče o domácí zvířata (P, AF)
- ví, jak se má v chovat v přírodě (AF)
- ve škole třídí odpad (PM, AF)

ROZMANITOST PŘÍRODY
zvířata a rostliny v průběhu
ročních období, znaky ţivota,
ţivotní potřeby a projevy
domácí zvířata a jejich mláďata
ochrana přírody, rizika
v přírodě, ohleduplné chování
k přírodě
třídění odpadu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

- pojmenuje základní části těla a části obličeje (+ smysly) (Z)
- rozliší čas k práci a k odpočinku (P)
- dodržuje základní hygienické návyky (PM, AF)
- zná základy správné životosprávy (Z)
- dodržuje pitný režim (PM)
- rozliší nemoc a úraz (uvede příklady) (Z)
- ošetří drobné poranění (PM, AF)
- dodržuje zásady bezpečného chování, rozezná nebezpečí různého
charakteru (P, PM, AF)
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci (AF)
- v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe nebo pro jiné (PM,
AF)
- dodržuje pravidla silničního provozu pro chodce, uplatňuje
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
pro chodce (PM, AF)
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech (PM, AF)
- zná čísla tísňových linek

lidské tělo,
péče o zdraví, zdravá výţiva
osobní bezpečí
situace hromadného ohroţení

