
Roční plán práce 
 

Třída: I.B       Předmět: Člověk a jeho svět 
Vyučující: Lenka Koželuhová    Počet hodin týdně: 2 
 
Učivo Očekávané výstupy 
Škola – představování 
Naše třída 
Školní budova 
Okolí školy 
Chování ve škole, o přestávce 
Cesta do školy 
Práce s papírem 
Rok a roční období 
Podzim – okénko do podzimní přírody 
Počasí, živočichové na podzim 
Podzim v sadu a na zahradě 
Podzim na poli, v lese 
Stromy na podzim, plody 
Práce s přírodním materiálem 
Moje rodina 
Můj pokojíček 
Pomáháme doma 
Manipulace s drobnými předměty  
Okénko do zimní přírody, počasí v zimě 
Mikuláš 
Advent 
Blíží se Vánoce 
Výroba přání a dárečků 
Nový rok 
Zimní radovánky 
Zvířátka v zimě 
Práce s textiliemi 
Spolužáci 
Naše tělo a péče o zdraví 
Denní režim 
Výživa a vhodné oblečení 
Správné držení těla 
Pečujeme o svůj chrup 
Společenské chování 
Nemoc 
Význam očkování 
Pozor na nebezpečí 
Okénko do jarní přírody 
Příroda na jaře 
Práce na zahrádce 
Péče o pokojové rostliny 
Jarní květiny, stromy a keře 
Jaro na statku 
Velikonoce 
Jarní hry dětí v přírodě 
Rok, roční období, měsíce v roce 
Kalendář třídy, rodinné oslavy, dny v týdnu 
Poznáváme hodiny 
Práce se stavebnicemi 
Svátek matek 
Místo, kde žijeme 
Na výletě 
Divadlo, mezi kamarády, nákupy 

- zná cestu do školy a zpět, název školy, jméno třídního 
učitele, ředitele 
- chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit 
nežádoucí formy chování 
- připraví si pomůcky do školy, udržuje pořádek ve svých 
věcech, ve školní aktovce 
- uspořádá si pracovní místo, rozlišuje čas k práci a 
odpočinku 
- mačká, trhá, stříhá a lepí papír 
- orientuje se v čase - rok, měsíc, týden, den, hodina 
- pojmenuje dny v týdnu, zná čtvero ročních období, 
charakterizuje je 
- vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních období, popisuje 
změny v přírodě 
- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky, vypráví o svém 
bydlišti, domově a okolí  
- navléká, aranžuje, třídí  přírodní materiál, pracuje podle 
slovního návodu nebo předlohy 
- časově zařadí Vánoce, zná některé vánoční zvyky a tradice 
- stříhá textil a nalepí textilii 
- pojmenuje části lidského těla, zná názvy běžných 
onemocnění, dodržuje základní hygienické návyky, zná 
základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, odpočinek, 
spánek, pitný režim. 
- zná základy správného stolování a společenského chování 
 
 
- seznámí se se zásadami správného chování u lékaře 
- zná základy péče o pokojové květiny, otírání listů, zalévání 
- časově zařadí Velikonoce, vyjmenuje některé velikonoční 
zvyky a tradice 
- sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje 
stavebnice 
- vyjmenuje a pozná domácí zvířata a názvy jejich mláďat 
- překládá a skládá papír, vytváří jednoduché prostorové 
tvary z papíru 
- vypráví o povolání rodičů 



Zaměstnání dospělých, pomocníci v zaměstnání i 
doma 
Práce s papírem 
Povolání rodičů 
Okénko do letní přírody 
Zahrada a les v létě, plody léta 
Sbíráme houby 
U rybníka, u řeky 
Nebezpečí léta 
Chystáme se na prázdniny 
Práce s přírodním materiálem 

 

 


