
Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

- objasní a demonstruje na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídání ročních období 

 

- porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, třídí 
prakticky organismy do známých skupin, využívá 
jednoduchého klíče a atlasů 

 

- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy, nachází shody a rozdíly 
v přizpůsobení organismů prostředí, založí 
jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 

- zjišťuje a objevuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

 

- zhodnotí některé konkrétní činnost člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den 
a noc,  

Rostliny, houby, živočichové – znaky 
života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života, výživa, význam 
v přírodě a pro člověka 

 

Životní podmínky – rozmanitost 
podmínek na Zemi, význam ovzduší, 
vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva 
na Zemi, podnebí a počasí 

Rovnováha v přírodě – význam, 
vzájemné vztahy mezi organismy 

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana 
přírody – ochrana a tvorba ŽP, ochrana 
rostlin a živočichů, likvidace odpadů, 
živelné pohromy a ekologické katastrof 

 

EV (základní podmínky 
života) 

praktické pokusy, 
vycházky do přírody, 
třídění organismů dle 
podmínek nutných 
k životu 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně chránit 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

- objasňuje a uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

- dokáže ošetřit drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku 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  
- uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou 
ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere 
z příkladů) vhodný způsob ochrany 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo – stavba těla, základní 
funkce a projevy, životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce 
člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, základy lidské reprodukce, 
vývoj jedince 

Partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy – rodina, 
vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
osobní vztahy, etická stránka vztahů, 
etická stránka sexuality 

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). 

MV (interpretace vztahu 
medián. sdělení a reality) 
formou diskuse, 
pozorování, pokusem či 
modelovou situací 
zpracovávat téma Média a 
zdravá výživa,  

Obezita u dětí,  

Jak nepodléhat reklamě,  

Vliv drog na zdraví dětí, 

Psychopatologické jevy a 
návykové látky u dětí. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 
reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu 
s pravidly ochrany 
 - 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  

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
- předvede v modelových situacích osvojené 
způsoby odmítání návykových látek 

 

Šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí 
v médiích, služby odborné pomoci 
Péče o zdraví, zdravá výživa – zdravý 
životní styl, denní režim, správná 
výživa, výběr a způsoby uchovávání 
potravin, vhodná skladba stravy, pitný 
režim, pohybový režim, zdravá strava; 
nemoc,; nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými 
krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné 
úrazy a poranění, prevence nemocí 
a úrazů, první pomoc, úrazová zábrana; 
při drobných poraněních, osobní, 
intimní a duševní hygiena stres a jeho 
rizika; reklamní vlivy 

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

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 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 

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

  

 


