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Lidé si vyrobili pomocníky) 62 - 64, 

66 - 69

Červen uč./ps.
8. Člověk ve společnosti (Ája mezi kamarády; Jak si pejsek s kočičkou 
dělali dort) 65, 70
Osmé opakování - Člověk se společnosti 71
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Výstupy
Žák:

• umí popsat cestu ze svého bydliště do školy, okolí školy a svého 
bydliště a seznámí se s možným nebezpečím v nejbližším okolí

• pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 

role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
• seznámí se názvy různých povolání a pracovních činností
• učí se toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků1

• uvědomuje si časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě

• učí se uplatňovat elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka společnosti,

• pozoruje viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích

• učí se uplatňovat základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní návyky2 

• seznamuje se se  zásadami bezpečného chování tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných3

• uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
• učí se reagovat 

adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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1 Prolíná všemi vyučovacími předměty v rámci spolupráce ve skupinách, dvojicích apod.
2 Zařazeno také do TV.
3 Zařazeno také do TV.


