1. stupeň EVVO 2019- 2020, UDRŽITELNÝ ROZVOJ (cíl 3. Zdraví a kvalitní život a č. 15 Život na souši), Lesy, Krajina
1. ročník M
Sl. úlohy - počítání přírodnin
(listy, plody aj.)

ČJ
Vyprávějí o lese, zvířatech,
zdravém životním stylu

PRVOUKA
Zelenina – ochutnávka, využití
všech smyslů k poznávání

2. ročník M
slov. úlohy - nákup zdravých
potravin, kalkulace ceny

ČJ
správné návyky při psaní
zdravá strava

PRVOUKA
zdravý jídelníček
potravinová pyramida
zdravé zuby
BESIP
ohleduplný přístup k přírodě

3. ročník M
jednoduché slovní úlohy na
skladbu a cenu potravin v jídelníčku
aplikace početních operací
složení zdravé výživy, jednotky
hmotnosti

ČJ
vytváření správného jídelníčku
dětské knihy o životu na zemi,
o ochraně životního prostředí

4. ročník M
aplikační slovní úlohy: zdravá
výživa, objem a hmotnost
praktická zjištění
zlomky ovoce, zelenina
4. ročník M

Čj
popis postupu jednoduchého
zdravého jídla
ochrana životního prostřdí
vypravování - zdravý životní styl
Čj

PRVOUKA
člověk a jeho zdraví,
zdravý životní styl, správná
výživa
plánování denního režimu
volný čas
stravou ke zdraví
místo, kde žijeme
okolní krajina, rozmanitost
podmínek na zemi,
ochrana přírody - lesů
PŘÍRODOVĚDA
BESIP, chování cyklisty, pravidla
živá a neživá příroda
šetření energiemi, vodou
člověk a jeho zdraví
PŘÍRODOVĚDA

PV, VV, TV, HV
Výtvarné práce na téma les,
používání přírodních materiálů
Písně s přírodní tématikou
PV, VV, TV, HV
bezpečné zacházení s nástroji
a pomůckami
bezpečné používání postupů
při práci
bezpečné chování v tělocvičně,
na hřišti, na ulici, v silničním
provozu
PV, VV, TV, HV
písničky o lesních zvířatech,
plodech lesa, stromech
kresba koníčků, zájmů,
kresba života na zemi, lesů,
okolní krajiny
vytváření potravinové pyramidy
společenstvo les - koláž

AJ, PV, VV, TV, Vlastivěda
práce s papírem-ovoce, zelenina
bezpečnost v kuchyni - pečení
perníků,
respektování prostoru pro sport
AJ, PV, VV, TV, Vlastivěda

5. ročník M
aplikační úlohy míry a hmotnost,
zdravá výživa, měření sportovních
výkonů,
diagramy, grafy-účast na sportovních
akcích, zlepšování fyzické kondice

ČJ
vypravování - zdravý životní styl,
neopatrné chování
pracovní postup - zdravé jídlo

prevence osobního ohrožení
návykové látky
ošetření drobných poranění
PŘÍRODOVĚDA
chování v přírodě, znečišťování krajiny a změny v ekosystémech
vliv civilizace na změny krajiny
zdravý životní styl - rizikové faktory
moje tělo, vztahy v rodině a k jiným
lidem
chování v přírodě, prevence
přenosných chorob, sexualita

zásady stolování

AJ, PV, VV, TV, Vlastivěda,
volný čas - sport, státy - podnebí,
počasí, krajina a domácí zvířata

