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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 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé 

a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka 

 na jednotlivých příkladech poznává 

propojenost živé a neživé přírody 

 

 

 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 

 látky a jejich vlastnosti – třídění 

látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek 

a měření veličin s praktickým 

užíváním základních jednotek 

 

4. 

 

SV 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

M 

 

 porovnává na základě pozorování základní 

projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče 

a atlasy 

 

 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 

 

EV 

- základní 

podmínky života 

 

VV 

ČSP 
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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 

 zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

 zkoumá základní společenstva vyskytující se 

v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 

organismů prostředí 

 prezentuje inscenační tvar před spolužáky 

a na základě sebereflexe a reflexe 

spolužáků a učitele na něm dále pracuje, 

sleduje a hodnotí prezentace svých 

spolužáků 

 

 

 

 

 

 rovnováha v přírodě – význam, 

vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva 

 psychosomatické dovednosti – 

práce s dechem, správné tvoření 

hlasu, držení těla, verbální 

a neverbální komunikace 

 

 

4. 

 

SV 

EV 

- ekosystémy 

 

VL 

 

 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

 provádí jednoduché pokusy se známými 

látkami 

 

 látky a jejich vlastnosti – třídění 

látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek 

a měření veličin s praktickým 

užíváním základních jednotek 

 schopnost spolupráce – radost 

ze společné činnosti a výsledku, 

vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce 

 

 

 

 ČJ 
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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 

 zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob 

péče o drobná domácí zvířata  

 chová se podle zásad ochrany přírody 

a životního prostředí  

 popisuje vliv činnosti lidí na přírodu 

a jmenuje některé činnosti, které 

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 

poškozují  

 reaguje vhodným způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

 ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem 

analyzuje použité prostředky a principy 

v ukázkách promítnutého filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 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 

 projekce a analýzy vybraných 

filmů všech základních proudů 

audiovize (dokument, fabulace – 

hraný film, výtvarný – 

animovaný film) 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

SV 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- ekosystémy 

- základní 

podmínky života 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

 

VV 
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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 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 ošetří drobná poranění a v případě nutnosti 

zajistí lékařskou pomoc 

 

 

 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 

(hepatitida, HIV/AIDS), drobné 

úrazy a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, první pomoc při 

drobných poraněních, osobní, 

intimní a duševní hygiena 

 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 

 

 

4. 

 

SV 

MkV 

- kulturní diference 

- multikulturalita 

 

VV 
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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 

 předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek 

 odmítá návykové látky 

 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, 

dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 

nevhodné nabídky reaguje asertivně 

 

 návykové látky, závislosti 

a zdraví – návykové látky, hrací 

automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, 

nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických 

médií 

 sebepojetí – sebepoznání, 

sebehodnocení, sebepřijetí, 

sebeprezentace, sebeovládání, 

podpora sebeoceňování 

 asertivní chování – rozlišování 

mezi nabídkami druhých, 

schopnost odmítnutí nabídky 

k podvodu, krádeži, pomlouvání, 

zneužívání návykových látek 

a sexuálnímu zneužívání 

 

4. 

 

SV 

MeV 

- stavba mediálních 

sdělení 

 

ČJ 

ČSP 

 

 


