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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 
žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah 
týkající se především člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 
bezpečí a zdraví. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro 
praktický život. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné 
vztahy a souvislosti. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své 
nejbližší okolí, postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se 
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných 
stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je, chránit je a přemýšlet o nich. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru je členěn do pěti tematických okruhů, které jsou 
vyučovány v předmětech prvouka (1. – 3. ročník), přírodověda (4. – 5. ročník) a vlastivěda 
(4. – 5. ročník). 

Tematický okruh „Místo, kde žijeme“ zahrnuje poznávání nejbližšího okolí, organizaci 
života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci. Posiluje vztah k místním tradicím. Žák se učí 
orientovat v plánu svého bydliště a okolí. Učí se rozlišovat možná nebezpečí v nejbližším 
okolí. Do tohoto okruhu je včleněna dopravní výchova. 

Tématický okruh „Lidé kolem nás“ pomáhá v osvojování zásad vhodného chování a jednání 
mezi lidmi, osvojování a dodržování základů společenského chování, vytváření kladného 
vztahu ke spolužákům, založeného na vzájemné úctě, pomoci a radosti ze spolupráce. Žáci 
rozlišují vztahy v rodině, role jednotlivých příslušníků a vztahy mezi nimi. Seznamují se 
s významem a potřebou různých povolání a pracovních činností. Učí se budovat správný 
režim dne a jeho dodržování. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem 
financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 
problémy). 

V tematickém okruhu „Lidé a čas“ žáci poznávají, jak a proč se čas měří, jak postupují 
události v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se využívat časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišují děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, na příkladech 
porovnávají minulost a současnost. 

V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ se žáci seznamují s rozmanitostí 
a proměnlivostí přírody živé a neživé. Pozorují a porovnávají viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích. Třídí přírodniny podle znaků, provádějí jednoduché pokusy, 
určují vlastnosti látek, měří základní veličiny. Seznamují se s pojmem ekologie, ochrana 
přírody, životní prostředí. 

V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají sami sebe, získávají poučení 
o zdraví, nemocech, zdravotní prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Poznávají zdraví jako 
stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Seznamují se s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od 
narození do dospělosti. Učí se uplatňovat základní hygienické návyky a poskytovat první 
pomoc. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, 
včetně mimořádných událostí. Učí se chovat obezřetně při setkání s neznámými jedinci. 
Docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci 
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší 
modelové situace. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 utváření pracovních návyků a jednoduché samostatné i týmové činnosti, 
 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu, 
 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací, 
 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech, 
 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání 

na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 
pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů, 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 
a bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 
(možnosti a limity), 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 
aktivního uplatnění při jejich ochraně, 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí, 
 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

uspět, 
 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení, 
 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 
druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

 

Výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy probíhá v učebnách, v některých vyučovacích 
hodinách využíváme vybavení multimediální knihovny a učebny s interaktivní tabulí. 
Podnikáme tematické vycházky a výpravy do přírody a blízkého okolí školy, organizujeme 
exkurze a besedy se zajímavými osobnostmi. 

Vyučovacími předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda prolínají průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova 
výchova demokratického občana 
výchova k myšlení v evropských souvislostech 
multikulturní výchova 
environmentální výchova 
mediální výchova. 
 


