
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové  
téma / okruh 

 
Odkazy 

Práce s drobným materiálem září -  říjen  

- zvládá základní stehy 
  
- využívá různé pracovní 
nástroje a materiály 
 
- pracuje dle předlohy a 
slovního návodu 
 
 

Šití – obšívání 
látky. 
 
Práce s vlnou a 
knoflíky. 
 
Práce s papírem a 
s přírodními 
materiály. 
 

EV/C          (INT) 

MKV/B      (INT) 

OVO:  
1, 2, 6 
1.p, 2.p, 6.p,  
NS: 
Práce v rodině, 
Příroda a my 
Ekologie: 
Ochrana živ. 
prostředí 
 

Příprava pokrmů                                                    listopad  
- připraví a uklidí pracovní 
plochu 
 
- zná základní pravidla 
stolování 
 
- připraví jednoduchý pokrm 
studené kuchyně 
 

Udržování 
pořádku a čistoty. 
 
Jednoduché 
prostírání. 
 
 
Příprava 
pomazánek a 
oblož. chlebů 
 

OSV/G      (INT) OVO:  
17. 18. 17p. 
18p 
NS: 
Vztah k lidské 
práci, zdravé 
stravování 

Práce s drobným materiálem prosinec  

- využívá prvky lidových 
tradic 
 
- vybírá materiál pro výrobu 
podle jeho vlastností 
 

Stříhání, ohýbání, 
spojování, lepení. 
 
Vánoční výzdoba, 
balení dárků. 
 

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

Konstrukční činnosti leden -  únor  
- pracuje podle 
jednoduchých pracovních 
návodů 
 
- vytvoří si model sestavený 
podle své fantazie 
 
 
 
 

Plošné a 
prostorové 
stavebnice. 
 
Stavba domů, 
robotů, nábytku 
z papír. krabiček. 

EV/D          (INT) 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
  7 
7.p  
NS:  
Bydlení, náš 
dům 
MA:  
Geom. tvary, 
tělesa 

 
 



 
 
 
 
 

Práce s drobným materiálem březen  
- seznámí se s lidovými 
zvyky, tradicemi, řemesly 
 
- využívá doporučené 
pracovní nástroje a pomůcky 
 
 
 
 
  

Velikonoční 
výrobky z různých 
materiálů – papír, 
karton, textil, 
netradiční 
materiály. 

SV/B          (INT) OVO:  
1, 2 
1.p, 2.p 
NS:  
Velikonoce - 
tradice 
ČJ, VV: 
Velikonoce 
 
 

Pěstitelské činnosti duben - květen  

- pozoruje proměnu přírody 
v závislosti na ročních 
obdobích 
 
- použije rostliny k výzdobě 
místnosti 

Pěstování rostlin 
na zahradě. 
 
 
Okrasné rostliny. 

EV/B           (INT) OVO: 
11, 12 
11.p, 12p 
NS: 
Rostliny 
Ekologie: 
 Vztah k přírodě 
 
 

Práce s drobným materiálem červen  
- užije jednoduchý pracovní 
postup pro práci 
s modelovací hmotou 
 
- spolupracuje při organizaci 
práce 
 
- pracuje s podle předlohy a 
s šablonou 
 

Modelování číslic 
šňůrkovou 
technikou. 
 
Práce s papírem a 
kartonem (např. 
větrník, leporelo, 
zvířata). 

OSV/B       (INT) OVO:  
1, 2 
1.p, 2.p 
MA: 
číslice 
NS: 
Vztah k přírodě 
a její ochrana 

 


