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Název předmětu: Přírodověda 

Ročník: 4. 

Časová dotace: 2 hodiny týdně 
 

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Rozmanitost přírody 

Látky a jejich vlastnosti 
třídění látek 
změny látek a skupenství 
vlastnosti 
porovnávání látek 

Žák objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody. Kompetence 
komunikativní, 
pracovní 

Výchova 
k myšlení 
v globálních 
souvislostech Seznamuje se s principem rovnováhy v přírodě. 

Uvědomuje si souvislosti mezi vzhledem přírody a činností 
člověka. 

Voda a vzduch 
výskyt, vlastnosti a formy vody 
oběh vody v přírodě 
vlastnosti, složení, proudění 
vzduchu 
význam pro život 

Žák si rozšiřuje poznatky o významu vody a vzduchu pro život. 
Kompetence k učení, 
k řešení problémů, 
pracovní 

Environmentální 
výchova 

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 

Nerosty a horniny, půda 
některé hospodářsky významné 
horniny a nerosty 
zvětrávání 
vznik půdy a její význam 

Žák pozná a porovná některé hospodářsky významné horniny 
a nerosty a jejich využití. 

Kompetence 
pracovní, k učení, 
komunikativní 

Environmentální 
výchova 

Dokáže vysvětlit pojem zvětrávání, vznik půdy a její význam. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Vesmír a Země 
roční období 

Žák blíže objasní zákonitosti střídání ročního období. Kompetence pracovní 
a komunikativní 

Výchova 
k myšlení 
v evropských 
a globálních 
souvislostech 

Pozoruje, porovnává a zaznamenává rozmanitosti v závislosti na 
ročních obdobích. 

Rostliny, houby, živočichové 
znaky života 
životní potřeby a projevy 
průběh a způsob života 
výživa 
stavba těla u některých 
nejznámějších druhů 
význam v přírodě a pro člověka 

Žák porovnává základní projevy života na konkrétních 
organismech. 

Kompetence k učení, 
k řešení problémů, 
pracovní 

 

S využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí organismy 
do známých skupin. 

U vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, průběh 
a způsob života. 

Vyhodnotí u vybraných organismů jejich význam pro člověka. 

Rovnováha v přírodě 
význam 
vzájemné vztahy mezi organismy 
základní společenstva 

Žák vyvozuje a konkretizuje vzájemné vztahy mezi organismy ve 
vybraných lokalitách. 

Kompetence k učení, 
k řešení problémů 

Environmentální 
výchova 

Nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí. 

Ohleduplné chování k přírodě 
a ochrana přírody 
odpovědnost lidí 
ochrana a tvorba životního 
prostředí 
ochrana rostlin a živočichů 
likvidace odpadů 
živelné pohromy a ekologické 
katastrofy 

Žák si uvědomuje odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního 
prostředí, rostlin a živočichů. 

Kompetence k učení, 
k řešení problémů, 
pracovní 

Environmentální 
výchova 
 
Lavice pro hosty Zajímá se o způsob likvidace odpadů ve škole a v obci. 

V rámci svých možností se aktivně zapojuje do aktivit, které 
mohou ochranu životního prostředí podporovat. 

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka, které životní 
prostředí a přírodu poškozují. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Žák uvede příklady živelných pohrom a ekologických katastrof, 
shromažďuje informace ze sdělovacích prostředků i z vyprávění 
pamětníků. 

Lidé kolem nás 

Základní globální problémy 
problémy přírodního prostředí Žák si uvědomuje globální problémy přírodního prostředí 

a v rámci svých možností se aktivně podílí na zlepšování 
přírodního prostředí ve svém bydlišti a v okolí školy. 

Kompetence pracovní Environmentální 
výchova 

Člověk a jeho zdraví 

Péče o zdraví, zdravá výživa 
denní režim 
pitný režim 
pohybový režim 
zdravá strava 
nemoc 
drobné úrazy a poranění 
první pomoc 
úrazová zábrana 

Žák si uvědomuje pravidla dodržování denního a pitného režimu, 
zdravého stravování a prevence nemocí a řídí se jimi. 

Kompetence k řešení 
problémů, sociální 
a personální 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Aktivně uplatňuje základní dovednosti a návyky denního a 
pitného režimu, zdravého stravování a prevence nemoci. 

Dokáže ošetřit další drobná poranění (bodnutí hmyzem a hadem, 
malá řezná rána, znehybnění končetiny), umí pomoci dospělému 
při poskytování první pomoci. 

Rozpozná život ohrožující zranění. Zvládne přivolat lékařskou 
pomoc. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Osobní bezpečí 
bezpečné chování v rizikovém 
prostředí 
bezpečné chování v silničním 
provozu v roli chodce a cyklisty 
krizové situace (šikana, týrání, 
sexuální zneužívání) 
brutalita a jiné formy násilí 
v médiích, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických 
médií, služby odborné pomoci 

Žák posoudí nebezpečí závislosti na hracích automatech 
a počítačích. 

Kompetence k řešení 
problémů, sociální 
a personální 
Digitální technologie 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Nacvičuje a dokáže zvládnout bezpečné chování v rizikovém 
prostředí. 

Nacvičuje bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce 
a cyklisty. 

Rozlišuje krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání 
atd.) a diskutuje o nich. 

Seznamuje se se službami odborné pomoci a dokáže je využít. 

Situace hromadného ohrožení 
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 

Na modelových situacích žák aktivně nacvičuje situace možného 
hromadného ohrožení.  

Kompetence k řešení 
problémů 

 

Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista. 

  

Přivolá pomoc v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví. 
Zná služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku. 

  

Ví, jak se zachovat při mimořádné události. Zná postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); při požáru 
(příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při 
požáru). Ví, jak využít integrovaný záchranný systém. 

  

 


