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5.4. 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

5.4.3. 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

PŘÍRODOVĚDA 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: 

  Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a navazuje na vyučovací předmět Prvouka. 

  Svým pojetím je zaměřen na to, aby žáci získali takové vědomosti a znalosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a 

prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje. Obsah předmětu směřuje k tomu, aby si žáci utvářeli kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a 

zdravému způsobu života a k aktivní ochraně životního prostředí. Propojováním vlastních zkušeností s osvojovanými poznatky a 

dovednostmi získají žáci základní vědomosti o planetě Zemi a o člověku. 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: 

  Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tří tematických okruhů: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví a Lidé kolem nás. 

  V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi, jako planetu Sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají 

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody a její vzájemnou propojenost. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní 

tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi 

obtížně obnovovat. 

  V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví, nemocech, prevenci i 

první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných situacích. Žáci  si postupně uvědomují, že zdraví je 

nejcennější hodnota v životě člověka a jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví. 

  Částečně prolíná do předmětu Přírodověda i tematický okruh Lidé kolem nás. V návaznosti na celek Člověk a jeho zdraví si žáci osvojují a 

upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam tolerance, pomoci a snášenlivosti a rovného postavení mužů 

a žen. Seznamují se se základními právy a povinnostmi. Tento tematický celek zároveň zasahuje i do předmětu Vlastivěda. Předmět se 

vyučuje ve 4.ročníku a v 5.ročníku dle učebního plánu. Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí výuky jsou tematické 

vycházky, návštěva CHKO, ZOO, Botanické zahrady, muzeí, Planetária, různé besedy. Některé hodiny probíhají v multimediální učebně či 

v učebně PC. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informaci z různých dostupných zdrojů / tisk, televize, literatura/. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy 

 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 

projevy života na konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

 

 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

 

 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny 

látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a 

měření veličin s praktickým užíváním základních 

jednotek  

  voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, 

oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění 

vzduchu, význam pro život 

 nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 

významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik 

půdy a její význam 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, 

životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, 

výživa, stavba těla u některých nejznámějších 

druhů, význam v přírodě a pro člověka 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek života 

na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 

počasí  

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy 

mezi organismy, základní společenstva  

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické 

katastrofy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 27 E ochrana ŽP 

            životní styl 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Přírodověda 4. Mgr.  
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

 

 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 

 

 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času 

a střídáním ročních období 

 

ČJS-5-5-01 využívá poznatky o lidském těle k podpoře 

vlastního zdravého způsobu života 

 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 

orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  

 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 

zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek 

života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 

počasí  

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 

vztahy mezi organismy, základní společenstva  

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické 

katastrofy 

 vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, 

roční období 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby člověka, pohlavní 

rozdíly mezi mužem a ženou, biologické a 

psychické změny v dospívání, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince  

  péče o zdraví – zdravý životní styl, denní 

režim, správná výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, 

pitný režim; přenosné a nepřenosné nemoci, 

ochrana před infekcemi přenosnými krví  

 

DG-2-3-01 DG-2-3-02 

DG-2-3-03 DG-2-3-04 

 

 

 

 

DG-2-1-04 

P 26 E lidské aktivity a 

problémy ŽP 

P 27 E příroda a její 

ochrana 

 

 

DG-2-2-01 

 

 

 

 

 

P 12 D demokratické 

vztahy ve škole 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Přírodověda 5. Mgr.  
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události;  

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 

cyklista  

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových látek  

 

 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 

 (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 

prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 

drobných poraněních, osobní, intimní a duševní 

hygiena 

 

 návykové látky, závislosti a zdraví – návykové 

látky, hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických médií 

  osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v 

rizikovém prostředí, označování nebezpečných 

látek; bezpečné chování v silničním provozu, 

dopravní značky; předcházení rizikovým situacím 

v dopravě a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a 

jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v 

médiích  

  přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – služby odborné pomoci, 

čísla tísňového volání, správný způsob volání na 

tísňovou linku  

 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení (varovný 

signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a 

prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při 

požáru); integrovaný záchranný systém 

 

P 7 O mezilidské 

vztahy 

 

 

 

 

 

DG-2-1-05 

DG-2-1-07 DG-2-1-09 

DG-2-1-01/02 

 

P 20 MU lidské vztahy 

           tolerance    

 

 

 

 

 

 

 

P 8  O komunikace 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT -2. období 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

ČJS-5-2-02p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

ČJS-5-2-02p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  

ČJS-5-2-03p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze  

ČJS-5-2-03p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz  

ČJS-5-2-03p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí  

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny   

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí  

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují  

ČJS-5-4-06p provádí jednoduché pokusy se známými látkami  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

 ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

 ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

 ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky 

 ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc  

 


