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PŘÍRODOVĚDA  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

     V přírodovědě děti poznávají rozdíl mezi živým a neživým, podmínky života na zemi, rozmanitost přírody, výjimečnost člověka. Přírodopisné 

učivo vrcholí poznatky o vesmíru, o naší Zemi jako součásti vesmíru,  

o odpovědnosti lidí za udržení životních podmínek na Zemi.  

     Člověk žije ve společenství, s tím má dítě už hodně zkušeností. Chápe pojem solidarita a vzájemnost. Na základě zážitků ze školního a 

rodinného života rozumí pojmu dělba práce a ví, co to je hospodárnost. Poznává, že technika musí člověku sloužit a ohrožení, které může přinést 

její nezvládnutí. Cílem je vychovat dítě tak, aby bylo schopné vnímat pravdivý obraz světa, orientovat se v něm, rozlišovat dobro a zlo, zaujmout 

mravně hodnotný postoj v životě. Vést děti k rozumnému a citlivému vztahu k přírodě, ukázat celistvost a rozmanitost, harmonii a neustálý 

pohyb v přírodě, rozvíjet ekologické myšlení a jednání se zvláštním zřetelem ke krajině a přírodě, kde děti žijí, vést experimentování  

a pozorování a tím otevírat jednu z cest lidského poznání. Vést děti k soustavnosti a vytrvalosti, v práci při dlouhodobých úkolech skupin je 

naučit základům týmové práce. Vést žáky k samostatnému pozorování a poznávání přírody, vést je k úctě a ochraně života, varovat před 

nebezpečím. 

     Vytvořit elementární představu o existenci a struktuře Sluneční soustavy, seznámit je s různými představami  

o vzniku světa, uvědomit si jedinečnost života. Upevnit návyk vyhledávat informace v literatuře a vést děti k využívání poznatků jejich 

každodenním životě. Naučit děti poznávat běžné zástupce živočichů rostlin a hub, ukázat vztahy mezi organismy a neživou přírodou a tím vést 

k celistvému pohledu na krajinu a přírodu. Vést děti k tomu, že i k neživé přírodě je třeba přistupovat vnímavě a citlivě s ní zacházet, ukázat, že i 

v neživé přírodě je neustálý vývoj a probíhají nevratné děje, ukázat neživou přírodu jako rámec a podloží všeho živého. Ukázat význam 

nerostného bohatství  

a ozřejmit potřebu jeho rozumného využívání. 

     Žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i 

svět (globální problémy). Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 

        

      Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy  

ve společnosti, porozumět soudobému způsob u života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako 

výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

       Poznávají zdraví jako stav bio – psycho – sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí  

a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů.  
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       Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i o poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a 

vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si 

postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Docházejí k poznání, že zdraví je 

důležitá hodnota v životě člověka. 

 

       V tomto předmětu je kladen důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. 

v dopravní výchově). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 

• žáci užívají vhodné učební pomůcky 

• získávají informace o přírodě, učí se ji pozorovat, svá pozorování zaznamenávat a hodnotit 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci pracují metodami, kterými docházejí k objevování, řešením a závěrům sami 

• řeší zadané úkoly týmově, spolupracují 

• vyhledávají informace potřebné k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 

• používají správnou terminologii 

• vyjadřují své myšlenky, poznatky a dojmy, reagují na myšlenky, názory a podněty druhých 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci efektivně spolupracují na řešení problému 

• respektují zkušenosti a názory ostatních 

• učí se věcně argumentovat 
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• oceňují své názory a přínosy 

 

Kompetence občanské 

• žák si vytváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

• respektuje pravidla 

• hledá možnosti aktivní ochrany životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

• žáci si vytvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

• používají správným způsobem různé materiály, nástroje, vybavení a techniku 

• dodržují obecná pravidla bezpečnosti 

 

 

Oblast: 

Přírodověda 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

 

4. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Průřezová témata Poznámky 

pozoruje a porovná viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích. 

 

 

• pozorování 

• reakce živočichu a rostlin v jednotlivých ročních 

obdobích 

  

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

neživé přírody. 

 

• živá a neživá příroda – vztahy 

 

• horniny a nerosty 

 

• měření 
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ČjS-5-4-03 Zkoumá základní společenstva a vzájemné 

vztahy mezi organizmy 

 

 

• společenstva živých organizmů 
Environmentální 

výchova 
 

ČjS-5-4-04 porovnává a prakticky třídí organizmy do 

známých skupin (atlasy, encyklopedie, klíče) 

 

ČjS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 

přírodním prostředí na změny a některé problémy a 

navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

(města) 

 

• dělení organizmů - praktické využití 

 

• člověk a příroda 
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ČjS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví, 

používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,  

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

 

kontroluje, kolik peněz je vráceno při placení 

 

vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce 

peněz. 

 

porovná svá přání a potřeby se svými finančními 

možnostmi 

 

sestaví jednoduchý osobní rozpočet 

uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti 

 

ČjS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 

základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci (městě) 

 

ČjS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 

společném postupu řešení  

 

ČjS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 

která se už nemohou tolerovat a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické principy 

 

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

jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

• právo a spravedlnost – základní lidská práva a 

práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, právní ochrana 

občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, 

soukromého vlastnictví, duševních hodnot 

 

• vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, 

hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 

výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní 

forma peněz, způsoby placení, banka jako správce 

peněz, úspory, půjčky 
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ČjS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika mimořádných událostí v 

modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit.  

 

v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných 

situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci  

i pomoci jiným. 

 

uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit 

lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný 

způsob ochrany. 

 

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 

reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu 

s pravidly ochrany. 

 

charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání 

v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je 

uplatňuje. 

 

v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí 

nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné 

dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých 

místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného 

chování. 

 

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli 

chodce a cyklisty, cíleně je používá. 

 

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

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné událostí, vnímá dopravní situaci, 

správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a cyklista. 

 

• návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací 

automaty a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

 

• 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 

 

• 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 
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rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění 

a zajistí lékařskou pomoc 

 

charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, 

závažným a život ohrožujícím zraněním 

 

v modelové situaci určí život ohrožující zranění 

 

• lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, 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, 

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 hygiena 

 

•  partnerství, manželství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka sexuality 

 

• přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný způsob volání na 

tísňovou linku 
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Oblast:        

Přírodověda 
Předmět: 

Přírodověda 
Období: 

                  5. ročník 
    

               Očekávané výstupy 

Žák: 

 

                     Učivo 

 

 Průřezová témata 

 

Poznámky 

ČjS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 

nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody 

a činnosti člověka 

• člověk a neživá příroda 

• podmínky života na zemi 

• nerosty a horniny 

• půda 

 

Environmentální výchova 

– vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

ČjS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

• člověk a vesmír 

• Slunce 

• souhvězdí, sluneční soustava, planety     

• Země    

• měsíce planet 

  

ČjS-5-4-03  zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organizmy, nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení organizmů prostředí 

• člověk a živá příroda 

• rozmanitost živé přírody 

• podnebné pásy 

• život v oceánech a mořích oceánů 

Environmentální výchova 

- ekosystémy 

 

ČjS-5-4-04 porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních organizmech, 

prakticky třídí organizmy do známých skupin, 

využívá k tomu i atlasy 

 

ČjS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

• ČR – oblast mírného podnebného pásu 

• společenstva živých organizmů na území naší 

vlasti 

• třídění živých organizmů 

Environmentální výchova 

– základní podmínky 

života 

 

ČjS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 

orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 

• člověk je součástí přírody 

• lidské tělo - orgány 

• péče o zdraví 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj- sebepoznání a 
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způsobu života 

 

 

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

zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 

na oprávněné nároky jiných osob 

 

 

sebepojetí 

 

ČjS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  
• vývoj člověka – etapy vývoje   

 

 

   

ČjS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

• vztah člověka k životnímu prostředí - ekologie Vztah člověka k životnímu 

prostředí 

 

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 

 

v modelové situaci určí život ohrožující zranění 

 

ČjS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku 

• lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, 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, 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 hygiena 

•  partnerství, manželství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní vztahy, etická 

stránka vztahů, etická stránka sexuality 
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ČjS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika mimořádných událostí 

v modelové situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit 

 

v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných 

situacích volí správné situace ochrany, přivolání 

pomoci i pomoci jiným 

 

ČjS-5-5-05 předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek 

 

 

 

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 

reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu 

s pravidly ochrany 

• návykové látky a zdraví – návykové látky, 

hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

 

• 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 
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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 

 

v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí 

nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné 

dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých 

místech mimo obec) a určuje vhodný způsob 

bezpečného chování 

 

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě 

v roli 

chodce a cyklisty, cíleně je používá 

• 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 

 

  


