
           Učební plán pro předmět PRVOUKA – 2. ročník 

Učebnice: nakl. Nová škola 

                  PRVOUKA 2, učebnice pro 2. ročník základní školy 

                  PRVOUKA 2, pracovní sešit pro 2.ročník základní školy 

měsíc                  téma                                                                                               poznámky 

ZÁŘÍ                 Místo, kde žijeme                                                                         uč. str.6-15 

                           Škola – školní rok, rozvrh hodin, pravidla chování                       PS str.6-9 

                           Bezpečná cesta do školy                                                                uč. str.10-15 

- pravidla chování na silnici, světelná signalizace                   PS str.10-11 

- dopravní prostředky                                                               PS str.12-13 

- dopravní značky                                                                     PS str.14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŘÍJEN              Rozmanitost přírody                                                                    uč. str.16-20 

                          Podzim – proměny v přírodě na podzim                                        PS str.16-17 

- podzimní ovoce a zelenina                                                    PS str.18-19 

- stálí a stěhovaví ptáci                                                            PS str.20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTOPAD       Podzim v lese                                                                                uč. str.21-27 

- stromy listnaté a jehličnaté                                                    PS str.21-23 

- smíšený les, keře                                                                    PS str.24-25 

- houby                                                                                     PS str. 26-27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROSINEC       Savci v lese                                                                                    uč. str.28-32 

- stavba těla savců                                                                     PS str.28-29 

- život savců v lese 

- příprava živočichů na zimu                                                    uč. str.31-32 

- význam lesa                                                                            PS str.30-32 

Lidé a čas                                                                                    uč. str.33-35 

- zimní svátky, hry a radovánky                                               PS str.33-35 

- vánoční zvyky a tradice 

 



měsíc                  téma                                                                                               poznámky 

LEDEN             Lidé a čas                                                                                       uč. str.36-40 

- čtyři roční období, měsíce                                                      PS str.36-37 

- kalendář, dny v týdnu                                                             PS str.38 

- měření času, hodiny                                                                PS str.39 

- minulost, současnost, budoucnost                                          PS str.40 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNOR              Místo, kde žijeme                                                                           uč. str.41-43 

                          Můj domov PS str.41-43 

- Česká republika 

- Praha 

                           Lidé kolem nás                                                                             uč. str.44-49 

                           Rodina PS str.44-49 

- vztahy v rodině, pomoc rodičům 

- pokojové rostliny, domácí mazlíčci 

- povolání 

- opakování učiva 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BŘEZEN           Rozmanitost přírody                                                                   uč. str.50-55 

                            Jaro                                                                                                PS str.50-55 

- proměny v přírodě na jaře 

- jarní svátky – Velikonoce 

- jarní květiny 

- stromy na jaře 

- zahrada na jaře, jarní práce 

- ptáci na jaře 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DUBEN              Hospodářská zvířata                                                                     uč. str.56-59 

- hospodářská zvířata a jejich mláďata                                    PS str.56-59 

- užitek hospodářských zvířat 

- domácí ptáci 

- opakování učiva 

 



měsíc                  téma                                                                                               poznámky 

KVĚTEN           Člověk a jeho zdraví                                                                   uč. str.60-61 

                            Lidské tělo                                                                                     PS str.60-62 

- stavba lidského těla 

- smysly 

- zuby, péče o zuby 

- nemoc a úraz 

- základy první pomoci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČERVEN         Rozmanitost přírody                                                                     uč. str.63-66 

                          Léto                                                                                                 PS str.63-66 

- proměny v přírodě v létě 

- louka, význam hmyzu 

- u vody v létě 

- les v létě 

                          Prázdniny, cestování, výlety. 


