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PŘÍRODOVĚDA 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět 

- 4. ročník – 1,5 hod 
- 5. ročník – 2 hod 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Přírodověda 
 
Vzdělávací obsah má komplexní charakter, je rozdělen do dvou složek: Rozmanitost přírody a 
Člověk a jeho zdraví. 
 
 
Rozmanitost přírody 
 
- objevování základních informací o neživé a živé přírodě, včetně principu jejich rovnováhy, 
základní třídění organismů dle jednotlivých společenstev, porovnávání základních projevů 
života, souvislost s aktivitou člověka, která poškozuje nebo prospívá, včetně praktických 
pokusů.  
 
Člověk a jeho zdraví 
 

- seznamování se základními poznatky o lidském těle a jeho fungování, rozlišení 
jednotlivých etap vývoje člověka a lidského života, zdůraznění podpory zdraví, 
prevence, ochrany lidského organismu před nežádoucími vlivy, včetně modelových 
situací, orientace v bezpečném a zdravém způsobu života.  

- poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci a o 
bezpečném. Osvojování si bezpečného chování a vzájemné pomoci v různých 
životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i 
celých skupin obyvatel  

- dojít k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti 
a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, 
hrají určené role a řeší modelové situace důležitá hodnota v životě člověka. 

 
Organizace 
 
- žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě, v počítačové učebně, školní laboratoři, 
využívají praktických ukázek v přírodě, účastní se vycházek do přírody, exkurzí do ZOO, 
botanických zahrad, stanic ČSOP, využívají různých forem práce, používají dostupnou 
literaturu a učební pomůcky.  
 
V předmětu se realizují průřezová témata: EV -(základní podmínky života), -(ekosystémy), 
(vztah člověka k prostředí), MV, (interpretace vztahu mediál. sdělení a reality), OSV 
(seberegulace a sebeorganizace), (mezilidské vztahy) 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k získání základních informací o přírodě jako celku, 
- učitel vytváří podmínky pro praktické pokusy, využívání všech praktických činností 

vedoucích k poznání zákonitostí přírodních jevů, 
- žáci se aktivně zapojují do vyučování, vytváří modely, projekty vedoucí k názornosti a 

zobecnění informací, 
- žáci využívají dostupnou literaturu, užívá správnou terminologii. 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

- učitel motivuje k využívání odborné literatury, encyklopedií, prostředků IC,  
- učitel vede žáky k odpovědnosti za své činy, k hodnocení činnosti a vlivu člověka na 

přírodu jako celek, 
- žáci reprobují své poznatky, analyzují situace v přírodě, rozlišují pozitivní a negativní 

vlivy člověka, 
- žáci porovnávají jednotlivé způsoby života živých organismů. 

 
Kompetence komunikativní 
 

- učitel vede žáky k aktivnímu zapojení se do ochrany přírody a přírodních zdrojů, 
- učitel motivuje ke spolupráci, vzájemné pomoci při skupinové a týmové práci, 
- žáci výstižně a kultivovaně vyjadřují své poznatky o přírodě, 
- žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory při modelových situacích a projektech. 

 
Kompetence sociální a personální 
 

- učitel organizuje práci ve skupinách při praktických a pokusných činnostech, vede 
žáky k správnému řešení problémů, vzájemné toleranci, 

- učitel motivuje žáky k reprodukci vlastních názorů, podporuje smysl pro odpovědnost, 
- žáci se učí rozpoznávat kladné a záporné chování lidí v přírodě,  
- žáci správně reagují při modelových situacích rozpoznat a řešit problémy. 

 
Kompetence občanské 
 

- učitel vede k využívání všech dostupných informací, k zájmu o přírodu, k vytváření 
správného postoje k ŽP, 

- učitel vede k odpovědnosti za své činy, k úctě a lásce ve vztahu k přírodě, 
- žáci se učí chápat ekologické souvislosti, aktivně se zapojovat do ochrany přírody, 
- žáci se učí být tolerantní k sobě navzájem, k handicapovaným lidem, umět pomoci 

v krizové situaci. 
 
Kompetence pracovní 
 

- učitel motivuje ke správné organizaci, plánování, vzájemné pomoci a spolupráci při 
skupinové a týmové práci, 
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- učitel dbá na dodržování základních pravidel slušného chování, na dodržování kvality 
práce, pracovních postupů, 

- žáci se snaží dodržovat veškeré zásady bezpečnosti při práci, při komunikaci dbají na 
správné a slušné vystupování, plní zadané úkoly. 

 
 


