
PRVOUKA - 1.ročník
učivo základní pojmy
Místo, kde žiji škola, blízké okolí, cesta do školy, bezpečnost, bydliště, riziková místa a situace
Moje rodina rodina, spolužáci, příbuzenské vztahy, Vánoce, Velikonoce, oslava
Lidé a čas rok, roční období, měsíc, týden, den, části dne, hodiny dne (čas vstávání, obědu, večeře aj.)
Příroda příroda jednotlivých ročních období, nejznámější rostliny a zvířata, sledujeme počasí
Naše tělo zdravá výživa, péče o zdraví, základy osobní hygieny, naše tělo - části těla
Bezpečí a prevence nebezpečí a nástrahy, tísňové volání, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru

PRVOUKA - 2.ročník
učivo základní pojmy
Moje vlast domov a rodina, moje škola, třída, kamarádi, obec (město, vesnice), má vlast - ČR, Praha, státní symboly, památky, zvyky, tradice, historie místa bydliště
Škola škola, plán školy, učebny, personál školy, rozvrh hodin, zásady slušného chování, škola a budoucí povolání
Dopravní výchova dopravní prostředky, dopravní značky, bezpečnost, vliv dopravy na životní prostředí
Lidé a čas náš rok (školní, kalendářní rok, délka měsíců, měsíce ročních období), hodiny, druhy hodin, určování času, denní režim, možnosti trávení volného času
Povolání lidské profese, řemesla, pracovní prostředí 
Příroda  - pěstujeme a chováme ovoce, zelenina, zemědělské plodiny a luštěniny, pokojové rostliny a péče o ně, zvířata domácí a hospodářská
Příroda - rostliny a živočichové ptáci stálí a stěhovaví, houby jedlé, nejedlé a jedovté, stromy listnaté a jehličnaté, jarní a léčivé rostliny
Ekosystémy a jejich charakteristika v lese - na poli - na louce - v okolí vody: zástupci živočichů a rostlin daného ekosystému, vzájemné vztahy, potravní řetězec

Lidské tělo

lidské tělo, jeho popis a základní orgány, pojem kostra a svaly, péče o zdraví, chrup, 5 lidských smyslů a jejich význam, 
vybavení lékárničky, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních
výživa - potravinová pyramida
práce a odpočinek, sport a pohyb

Krizové situace a mimořádné události
chování v mimořádných situacích
přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví – služby odborné pomoci, tísňové volání (správný způsob volání)

PRVOUKA - 3.ročník
učivo základní pojmy

Obec, krajina okolo nás
život ve městě, vesnici, lidské výtvory
orientace v krajině, typy krajiny, kompas, turistická mapa, plánek

Vztahy mezi lidmi

rodina a soužití lidí, lidské chování - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, zákony
zaměstnání, práce a odpočinek
trávení volného času

Neživá příroda slunce (světlo, teplo), vzduch, voda, nerosty a horniny, půda, uhlí, ropa, zemní plyn, látky a jejich vlastnosti

Živá příroda

třídění rostlin, hub a živočichů
vztahy mezi organismy – potravní řetězec
ekosystémy les, louka, pole, voda a její okolí - poznávání zástupců rostlin a živočichů

Lidské tělo orgány a orgánové soustavy - jejich význam, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim

Osobní bezpečí a prevence

chování v mimořádných situacích, čísla tísňových volání
mimořádné události a rizika ohrožení – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů); integrovaný záchranný systém
dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě (bezpečnostní prvky)


