
Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: čtvrtý 

132 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a činností 
člověka 

- vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a střídáním 
ročních období 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Prvky neživé přírody: voda a vzduch, 
vlastnosti a formy vody, oběh vody 
v přírodě, vlastnosti, složení, proudění 
vzduchu, význam pro život. 

Poznávání nerostů (sůl kamenná, 
křemen…), hornin (žula, pískovec, …), 
jejich zvětrávání, vznik půdy a její 
význam. 

Chápání souvislostí mezi živou a 
neživou přírodou (potravní pyramidy, 
koloběh života). Význam rovnováhy 
v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy. Vliv člověka na konečný 
vzhled přírody.    

Země součást vesmíru. 

Roční období, střídání dne a noci. 

 

EV-(základní podmínky života)- 
význam vody pro lidské aktivity, 
nutnost ochrany její čistoty. 
Význam ovzduší pro člověka, 
zhoršování stavu ovzduší. Půda- 
zdroj výživy, rekultivace… 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy 

 

- porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí organismy 
do známých skupin, využívá k tomu 
jednoduché klíče a atlasy 

 

Základní přírodní společenstva (les, 
louka, zahrada, pole, rybník…). Jejich 
charakteristika, žijící organismy a 
vztahy mezi nimi, vztahy organismů a 
neživé přírody (potrava, úkryty…). 
Význam přírodních celků pro člověka 
(zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství). Vlivy člověka na přírodní 
společenstva. 
 
Třídění organismů na rostliny, houby a 
živočichy. Znaky života. 
Rostliny: kulturní a plané, výživa 
rostlin, zákl. orgány rostlin (kořen, 
stonek, list), jejich funkce. 
Byliny-jednoleté, dvouleté a vytrvalé. 
Dřeviny-keře, stromy jehličnaté a 
listnaté. 

Houby - stavba, výživa, jedlé, nejedlé a 
jedovaté. Živočichové - životní potřeby, 
průběh života, význam v přírodě a pro 
člověka. Používání atlasů, vyhledávání 

informací. 

EV-(ekosystémy)- význam zákl. 
přírodních společenstev pro člověka 
(les, pole…), vliv člověka na okolní 
krajinu, kulturní krajina. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- dokáže zhodnotit některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 
aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 

 

 

 

 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu              

 

Uvědomovat si nutnost ohleduplného 
chování k přírodě, nutnost ochrany 
přírody. Člověk je odpovědný za své 
životní prostředí, chápe význam ochrany 
rostlin a živočichů.  

Likvidace odpadů, třídění. 

Člověk nesprávným chováním 
způsobuje živelné pohromy a ekologické 
katastrofy.  

Vlastnosti látek, změny látek a 
skupenství, porovnávání látek a měření 
veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek. 

Měření hmotnosti tělesa (g, kg, t). 

Měření objemu odměrným válcem (ml, 
l, hl). Měření délky (mm, cm, dm, m, 
km). Odhad a měření času (s, min, h) 

Měření teploty (°C). 

 

EV-(vztah člověka k prostředí)- 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí. Ekologické 
zemědělství, vliv průmyslu na 
prostředí, hospodaření s odpady, 
nutnost ochrany životního 
prostředí, vliv prostředí na zdraví. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- dokáže účelně plánovat svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a odpočinek podle 
vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 
nároky jiných osob 
 
- používá účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích simulujících 
mimořádné události 
- 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  
charakterizuje na příkladech rozdíly mezi 
drobným, závažným a život ohrožujícím 
zraněním  
- v modelové situaci určí život ohrožující 
zranění 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Plánování svého denního režimu, 
pohybového režimu. Význam střídání 
práce a odpočinku. Duševní hygiena-
stres a jeho rizika. 
Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu v 
roli chodce a cyklisty, krizové situace, 
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, služby odborné pomoci 
Osvojování bezpečného chování při 
různých událostech-sám doma, sám na 
ulici, při sportu, zábavě. 
Znalost čísel nouzového volání. 
Rozpoznání projevů šikany, týrání a 
zastrašování. Služby odborné pomoci. 
Odsuzování brutality ve filmech a 
kreslených seriálech. 

OSV-(seberegulace a 
sebeorganizace)- sebeovládání, 
organizace vlastního času. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

 

 

- demonstruje v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

Přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového volání, 
správný způsob volání na tísňovou linku 
situace hromadného ohrožení 

 

Návykové látky a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 
závislost, odmítání návykových látek, 
hrací automaty a počítače nebezpečí 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

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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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- používá základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 
 
 
 
 
- dokáže ošetřit drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 
- 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 

Péče o zdraví, zdravá strava, pitný 
režim. Dodržování základních 
hygienických zásad. Uplatňování 
zdravého způsobu života. 

Předcházení nemocem a úrazům. 

 

Péče o zdraví- drobné úrazy a poranění, 
poskytnutí v rámci svých možností 
jednoduché pomoci při poranění.  

Přivolání pomoci (dospělá osoba, lékař). 

 

OSV-(mezilidské vztahy) -vztahy 
k druhým, respektování, pomoc. 

 

 


