
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové  
téma / okruh 

 
Odkazy 

Práce s drobným materiálem září  

- vytváří různé předměty 
z různých materiálů 
 
- pracuje dle slov. návodu 
 
- využívá jednoduché prac. 
nástroje, pomůcky 
 
 
 

Modelování 
jednoduchých 
tvarů. 
 
Práce s přírod. 
materiálem (listy). 
 
Práce s papírem 
(stříhání, lepení). 
 
 

EV/C         (INT) OVO: 
1,2, 6 
1.p, 2.p, 6.p 
NS:  
Příroda a my 
Ekologie: 
Ochrana život. 
prostředí 
 
 
 

Konstrukční činnosti říjen - listopad  

-zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při své 
práci 
 
- pracuje dle slovních 
pokynů učitele  
 

Plošné a 
prostorové 
stavebnice. 
Sestavování 
papírových 
modelů. 

EV/D         (INT) OVO: 
6,  7 
6.p, 7.p 
M: 
Představivost  
NS:  
Můj dům, 
bydlení 
 

Práce s drobným materiálem prosinec  

- využívá vlastnosti papíru i 
jiných materiálů 
 
- využívá prvky lidových 
tradic 
 
 

Práce s papírem a 
kartonem . 
 
Papír, staniol, 
sláma - vánoční 
přání,  ozdoby. 

OSV/J     (INT) OVO: 
1, 2, 6, 
1.p,2.p,6.p  
NS:  
Lidové tradice, 
Vánoce 
ČJ, VV: 
Vánoce 
 

Příprava pokrmů leden  
- seznámí se se základním 
vybavením kuchyně 
 
- prostře stůl  
 
- připraví jednoduchý pokrm 
 
- uklidí své pracovní místo 
 
- pečuje o vybavení kuchyně 
 

Jednoduchá 
úprava stolu. 
 
 
 
Příprava 
jednoduchého 
pokrmu (tousty, 
jednohubky). 

OSV/G     (INT) OVO: 
6,15, 16 
6.p,15.p, 16.p 
NS: 
Stravování, lid. 
práce, 
vzájemná 
spolupráce  
v rodině 

 



 
 
 
 
 

Práce s drobným materiálem                        únor - březen  

- zvládá jednoduché 
pracovní postupy a operace 
 
- umí si zorganizovat práci 
 
- využívá různé pracovní 
pomůcky, vlastnosti 
materiálů, nástroje 

Modelování 
(písmena z abec.) 
 
Papír – skládačky. 
 
Netradiční materiál 
– vlna (velikonoční 
dekorace). 

OSV/B     (INT) OVO: 
 1, 2, 6 
1.p,2.p,6.p 
NS: 
Velikonoce 
ČJ, VV: 
Velikonoce 
ČJ: 
Abeceda 
 
 
 
 

Pěstitelské práce duben  - květen  
- pečuje o pokojové rostliny  
 
 
- zná základní podmínky pro 
život rostlin 
 
- používá ke své práci 
pracovní nástroje 

Pěstování 
pokojových rostlin. 
 
Pěstování rostlin 
ze semen. 
 
 

EV/B         (INT) OVO:  
6, 10, 11 
6.p,10.p, 11.p 
NS: 
Rostliny a my 
Ekologie: 
Vztah k přírodě 
 
 
 
 

Práce s drobným materiálem červen  
- odměří a navleče nit 
 
- udělá uzlík 
 
- používá přední a zadní 
steh 
 
- vybere si vhodný materiál 
na výrobek 
 
- pracuje podle 
jednoduchého slovního 
návodu 
 

Přišívání knoflíků. 
 
 
 
Jednoduché stehy. 
 
 
Práce s vlnou 
(např.: chobotnice, 
panáčci, … ) 
 
 

MkV/ B     (INT)                                                          OVO:  
1, 2 
1.p,2.p, 
NS: 
Rozdělení 
činností 
v rodině, vztah 
k práci 

 


