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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Přírodověda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip rovnováhy 

přírody a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA 

 vzájemné vztahy 

5. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

PNJ 8 

 

 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

VESMÍR A ZEMĚ 

 sluneční soustava, den a noc, 

roční období 

 PNJ 9 

 

 zkoumá základní společenstva 

ve  vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy a nachází shody 

a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

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 

EV 

- ekosystémy 

 

ZOO 

 

PNJ 5, 10 

 

 porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá k tomu 

i jednoduché klíče a atlasy 

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 

EV 

- základní 

podmínky života 

 

Skupinové vyučování, 

přírodovědné vycházky, obrazy, 

atlasy, modely, přírodniny 

 

PNJ 1, 7 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Přírodověda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat 

 stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí, 

v modelové situaci prokáže schopnost se 

účinně chránit 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

 identifikuje základní city, vede 

rozhovor s druhými o jejich prožitcích, 

na základě empatického vnímání 

přemýšlí nad konkrétní pomocí 

 na příkladu ukáže, proč není možné 

realizovat všechny ctěné výdaje 

OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ 

A OCHRANA PŘÍRODY 

 odpovědnost lidí, ochrana 

a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

 rizika v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi, mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy 

a ochrana před nimi 

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

 rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti 

5. 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

- vztah člověka k 

prostředí 

PNJ 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Přírodověda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav 

a podpoře vlastního zdravého způsobu 

života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 

jeho narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 

zábavu a odpočinek podle vlastních 

potřeb s ohledem na oprávněné nároky 

jiných osob 

LIDSKÉ TĚLO 

 stavba těla, základní funkce 

a projevy, životní potřeby 

člověka, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

 

5. 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- seberegulace 

a sebeorganizce 

PNJ 3 

 uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví 

a v modelových situacích simulujících 

mimořádné události  

 předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

 iniciativně vstupuje do vztahů 

s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich 

nabídky k aktivitě a na nevhodné 

reaguje asertivně 

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

OSV 

- seberegulace a 

sebeorganizace 

- psychohygiena 

Besedy, modelové situace 

 

PNJ 4 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a jeho svět Přírodověda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

 ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku 

 identifikuje základní city, vede rozhovor 

s druhými o jejich prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí nad 

konkrétní pomocí 

 jednoduchými skutky realizuje tvořivost 

v mezilidských vztazích, především 

v rodině a v kolektivu třídy 

PÉČE O ZDRAVÍ 

 zdravý životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná 

skladba stravy, pitný režim, 

nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi 

přenosnými krví( hepatitida, 

HIV/AIDS), drobné úrazy 

a poranění, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc při 

drobných poraněních, osobní, 

intimní a duševní  

 partnerství, manželství, 

rodičovství, základy sexuální 

výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka sexuality 

 asertivní chování – rozlišování 

mezi nabídkami druhých, 

schopnost odmítnutí nabídky 

k podvodu, krádeži, pomlouvání, 

zneužívání návykových látek 

a sexuálnímu zneužívání 

5. 

OSV 

- mezilidské 

vztahy 

TV - nácvik první pomoci 

 

PNJ 2 

 

 


