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Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech 
 

Didaktické materiály pro 1. ročník ZŠ v projektu VUREES 

Předložený didaktický materiál je určen především pro použití v jazyce českém a 
v předmětu člověk a jeho svět. 

Očekávané výstupy žáka vycházejí z cílů projektu, z toho důvodu nejsou přesnou citací 
z RVP ZV. Rovněž klíčové kompetence odrážejí obsahovou náplň předloženého učiva. 

Pracovní listy pro český jazyk jsou koncipovány s ohledem na upevnění pojmů slovo, 
slabika, písmeno, napomáhají k upevnění tvarů jednotlivých písmen, rozšiřují slovní 
zásobu žáka. 

Pracovní listy předmětu „člověk a jeho svět“ obsahují tato témata: 

• Slovo, slabika, písmeno − rébusy. Žáci si při řešení rébusů a úloh upevňují 
získané vědomosti. 

• Domácí zvířata. Při práci s pracovním listem žák rozlišuje a porovnává zvuky zvířat 
různých savců a některých ptáků, určuje vybrané druhy savců, na příkladech objasní 
způsob života volně žijících a domácích zvířat; zhodnotí význam domestikovaných 
savců pro člověka. 

• Dopravní prostředky. Tento pracovní list je zaměřený na druhy městské hromadné 
dopravy a vede žáky k odlišení od prostředků, které hromadné dopravě neslouží. 

• Jak se oblékáme. Učivo úzce navazuje na zdravý životní styl. Vede žáky 
k uvědomění si rozdílu ve volbě oblečení k různým aktivitám, jeho účelnosti i 
společenským zvyklostem. 

• Péče o psa (domácího mazlíčka).  Prostřednictvím pracovního listu se žáci 
seznamují, v čem spočívá péče o domácího mazlíčka, Jaké má jejich mazlíček 
potřeby, jaký je rozdíl mezi hračkou a domácím mazlíčkem. 

• Naše smysly. Žáci se seznamují s mentální mapou našich smyslů, podle které za 
pomoci učitele vysvětlí, co kterým smyslem vnímáme. 

 


