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Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA – 1. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Program předmětu staví na 

elementárních znalostech, které žáci získali v prvouce i dalších předmětech (prvouka, 

matematika, český jazyk a literatura, …) a současně vybavuje žáky základními vědomostmi 

pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Základní znalosti a dovednosti přírodovědy slouží 

i pro další předměty – například pro svět práce. Každé téma je propojeno se znalostmi 

a dovednostmi z oblasti výchovy ke zdraví. Součástí předmětu je část zabývající se 

nejobecnějšími pojmy, jejich porozuměním a dovedností správně je používat – aplikovat je. 

Další část předmětu je založena na činnostním – tvořivém učení, praktických pokusech 

a na pozorování. Kromě vlastního vzdělávacího obsahu jsou v přírodovědě realizována 

i průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova a zejména Environmentální výchova. Mezi převládající životní 

kompetence patří řešení problému, občan, city.  K nejčastějším metodám a formám patří 

kooperativní a projektová výuka, vycházky, exkurze spojené s pozorováním. Důraz klademe 

na schopnost popisovat pozorované a vyhledávat informace z různých dostupných zdrojů. 

Dětem se zájmem umožňujeme další rozvoj, a to jak v rovině vzdělávací, tak zájmové. Ve 

škole chováme drobné živočichy a pěstujeme rostliny. Se žáky se SPU pracujeme podle IVP. 

Na výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, například návštěvy výzkumných 

zařízení, exkurze botanických a zoologických zahrad, různých ekosystémů apod. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit vlastní učení,  

 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování 

a systematizaci,  

 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,  

 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,  

 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání. 
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Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti,  

 ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je 

k jejich ověřování a srovnávání,  

 vést žáky k ověřování správnosti řešení problému. 

 

Kompetence komunikativní 

 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky  

 a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události,  

 seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 

(kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody),  

 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.  

 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při 

vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného 

 a přírodovědného charakteru,  

 předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich 

dodržování,  

 individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  

 

Kompetence občanské 

 na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí,  

 vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

environmentálních problémů,  

 

Kompetence pracovní 

 seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů,  

 poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich 

eliminaci, 

 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat 

vlastní postup 


