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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - dodatkyNázev ŠVP

od 1.září 2015Platnost Dosažené vzdělání
Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

Učební osnovy

Přírodověda

Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět přírodověda je vyučován ve 4. a 5.ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, na

školním dvoře, v učebně s interaktivní tabulí.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.

Program předmětu vychází ze znalostí, které žáci získali v prvouce a dalších předmětech ( český jazyk,

matematika..) a zároveň vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Žáci

se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své

nejbližší okolí a postupně se seznamují se složitějšími jevy a ději. Každé téma je propojeno se znalostmi

a dovednostmi z oblasti výchovy ke zdraví. Součástí předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich

porozuměním a dovedností správně je používat. Další část předmětu je založena na činnostním - tvořivém učení,

praktických pokusech a pozorování.

Formy a metody práce se užívají podle chrakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinové vyučování (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury, internetu)

- přírodovědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

- vyhledávání informací z různých dostupných zdrojů

Předmět přírodověda úzce souvisí s ostatními předměty:

matematika - využití převodů jednotek

cizí jazyk - názvy živočichů a rostlin v encyklopediích, internet

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí, ochrana přírody

- MDV: fungování a vliv médií ve společnosti

- VDO: dovede projevit své názory, respektuje názory jiných

- OSV: sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena, mezilidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky

- k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků

- nabízí různé způsoby, metody a strategie učení

- umožní poznávat smysl a cíl učení, umět posuzovat vlastní pokrok

- vede k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání

1.1  Člověk a jeho svět
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Kompetence k řešení problémů:

Učitel vede žáky:

- vede ke vnímání problémové situace ve škole i mimo ni

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správné, výstižné a logické formulaci svých myšlenek a názorů

- seznamuje s různými typy textů a obrazových materiálů

- podporuje práci s různými zdroji informací

Kompetence sociální a personální :

Učitel vede žáky:

- pracovat ve dvojici, ve skupině

- ke kritickému hodnocení, k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel vede žáky:

- k respektování přesvědčení druhých lidí

- ke správnému chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

- podporuje program bezpečné školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k seznámení s vlastnostmi některých materiálů

- poukazuje na zdravotní a hygienická rizika při práci

- k práci podle návodu, předem stanoveného postupu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

4. ročník
1+1 týdně, P
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4. ročník

Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Žák:

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

•

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

•

zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
- živá a neživá příroda
- životní podmínky roslin a živočichů
- rosliny a živočichové v různých prostředích a v různých
ročních obdobích
- rostliny a jejich části
- stavba těla živočichů
- člověk jako ochránce i kazisvět

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Žák:

využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního
zdravého způsobu života

•

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte od narození do dospělosti

•

uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky
související s preventivní ochranou zdraví a zdravotního
životního stylu

•

Učivo
- životní projevy člověka
- vývoj člověka - od miminka po dědu
- zdraví člověka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Žák:

zná přírodní podmínky života na Zemi•
pozná podnebné pásy a oceány•
ovládá třídění organizmů•
zná planetu Zemi a její postavení ve vesmíru•
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období

•

Učivo
- člověk a příroda, neživá příroda pro život
- rozmanitost přírodních podmínek podmínek na zemi, půda,
nerostné suroviny (podnebné pásy, přizpůsobení rostlin
a živočichů
- vesmír, Slunce, sluneční soustava, Galaxie, Měsíc, Země
v pohybu, přitažlivost Země, magnetická síla, počasí,
podnebí
- třídění organismů ( rostliny, živočichové, houby),
zoologické a botanické zahrady

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Žák:

seznamuje se s životními podmínkami člověka a funkcí
jeho vnitřních orgánů

•

seznamuje se s technikou•
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)

•

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí  a odůvodní
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu  řešení

•

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy

•

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození

•

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

•

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 jednoduché
způsoby odmítání návykových látek

•

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

•

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění
a zajistí lékařskou pomoc

•

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci a děvčaty v daném věku

•

Učivo

- člověk - živočich na Zemi  (životní podmínky, vývoj, změny
během vývoje, soustavy)
- rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny,
práce fyzická a duševní, zaměstnání
- soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany,
církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný
„evropský dům“
- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality;
rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
- 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
- návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty
a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických médií
- 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
- 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
- jednoduché stroje usnadní člověku práci ( seznámení
s jednotlivými stroji, nakloněná rovina, páka, kladka)
- elektrická energie (druhy energie, elektrické spotřebiče,
zásady bezpečného zacházení s elektr. spotřebiči, šetření
energie)
- jak získáváme informace (zdroje informací, škodlivost)
- výroba papíru (třídění odpadu, sběr papíru)
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
5. ročník

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:
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