
Roční plán práce ČaS 

 

Třída:  III. B                           Předmět: Člověk a jeho svět 

Vyučující: Veronika Straková            Počet hodin týdně: 3 

 
Měsíc Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Září Opakování z 2. ročníku 

Naše město, vesnice 
Práce s papírem a kartonem 

 

Orientuje se v místě svého 

bydliště, v okolí školy, v místní 

krajině 

Popíše vlastními slovy některé 

události z historie a současnosti 

své obce 

Vyjmenuje a označí některé 

památky UH a blízkého okolí 

Orientuje se v plánku své obce 

Vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, 

cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším 

okolí 

Vyjádří vlastními slovy, kde 

jaké jsou v jeho obci průmyslové 

podniky, kulturní zařízení a jiné 

významné budovy 

 

Vytváří jednoduché prostorové 

tvary z papíru 

 

 

 

Říjen Okolí naší obce, typy krajin, 

orientace v krajině, světové strany 

 

 

 

 

 

Práce se stavebnicí 

 

 

Určí hlavní a vedlejší světové 

strany 

V přírodě se umí orientovat 

podle světových stran 

Přiřadí krajinu, kde žije, ke 

správnému typu 

 

Dovede sestavovat stavebnicové 

prvky, montuje a demontuje 

stavebnici 

 

Listopad Já, moje rodina, kamarádi, odlišnosti 

mezi lidmi, slušné a bezpečné chování 

Povolání a jejich význam 

 

 

 

 

 

Práce s papírem a kartonem 

 

Rozlišuje příbuzenské vztahy 

v rodině. 

Rozpozná nebezpečí 

v mezilidských vztazích (šikana, 

týrání…) 

Projevuje toleranci 

k odlišnostem spolužáků. 

 
Mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá, 

vystřihuje, překládá a skládá papír 

 



 

Prosinec Lidé a čas – život dříve a nyní, práce 

s kalendářem. 

Vánoční zvyky dnes a v minulosti. 

Vánoční jarmark  

 

Rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. 

Porovnává minulost a 

současnost na základě vlastní 

zkušenosti. 

 

Pracuje podle slovního návodu 

nebo předlohy 

 

 

Leden Člověk a jeho zdraví – lidské tělo a 

péče o něj, stravovací, pitný a 

pohybový režim. 

Práce s textilem 

 

Projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví, ví, 

jak se chovat v době nemoci. 

Rozpozná nebezpečí úrazu. 

 

Navlékne jehlu, udělá uzel, 

stříhá textil 

Slepí textilii, vyrobí jednoduchý 

textilní výrobek 

 

 

 

Únor Neživá příroda – přírodniny a lidské 

výtvory, suroviny. 

Látky, skupenství látek, vlastnosti látek, 

základní veličiny. 

Práce s textilem 

Rozlišuje přírodniny, suroviny a 

lidské výrobky. Pozoruje a 

popisuje některé vlastnosti a 

změny látek. 

Zvládá základní steh 

Přišije knoflíky 

 

 

 

Březen Živá příroda – dělení, projevy života. 

Třídění živočichů dle různých 

kritérii. Třídění dle stavby těla – 

jejich znaky a zástupci. 

Zařadí živočichy mezi 

bezobratlé a obratlovce 

Rozdělí živočichy na savce, 

ptáky, plazy, obojživelníky, ryby 

Vyjmenuje jejich hlavní 

rozlišovací znaky a popíše 

stavbu těla. 

 

 

Duben Poznáváme přírodu v místě, kde 

žijeme 

 

Rostliny – společné znaky, projevy 

života rostlin. 

 

Práce s přírodním materiálem 

 

Rozliší domácí a hospodářská 

zvířata 

Popíše vlastními slovy význam 

životního prostřední 

Vybaví si a aplikuje zásady 

bezpečného chování v přírodě 

Pojmenuje části rostlin 

Popíše projevy života rostlin 

Označí vybrané druhy plodů, 

vysvětlí význam semen 

Označí vybrané kvetoucí a 

nekvetoucí rostliny a dřeviny (na 

zahrádkách, loukách, v lese) 

 



Označí vybrané hospodářské a 

léčivé rostliny 

Označí běžně se vyskytující 

jedlé a jedovaté houby 

 

Dovede navlékat, aranžovat, 

dotvářet, opracovávat a třídit při 

sběru přírodní materiál 

 

 

Květen Dělení rostlin dle různých kritérii, 

péče o rostliny. 

Péče o rostliny 

Vysvětlí základy péče o 

pokojové květiny: otírání listů, 

zalévání, kypření 

Zaseje semena 

Provádí pozorování a zhodnotí 

výsledky pozorování 

 

 

 

Červen Opakování, procvičování 

Péče o zdraví a bezpečné chování 

v přírodě i ve městě, bezpečnost 

silničního provozu. 

Uplatňuje zásady bezpečného 

chování v silničním provozu 

(chodec, cyklista) 

Pojmenuje a ukáže základní části 

vybavení jízdního kola a 

vybavení pro cyklisty 

Reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

 

 

 


