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Vzdělávací oblast -  4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT  Pro ročníky :  1.  -  5.   Ročník :  5.    

Vzdělávací obor -  4.1. ČLOVĚK A JEHO SVĚT  Vypracoval :          kolektiv 1. stupně     

Předmět -  4.1.1. ČLOVĚK A JEHO SVĚT      Zodpovídá : Mgr. Karel Poláček, ředitel školy 

Vzdělávací obsah předmětu 
Očekávané výstupy 

Žák podle svých možností a schopností … 
Učivo a obsah 

Mezipředmětové 
souvislosti 

Tématické okruhy 
průřezových témat 

Poznámka 

rozlišuje vybrané kulturní, plané rostliny, některé stromy, keře, 
léčivky a plevele 
uvádí rozdíly mezi výživou hub a rostlin 
pojmenuje části rostlin a jejich funkci 
popíše způsob života živočichů a rostlin  
zná způsoby ochrany životního prostředí státem i jednotlivci 

Rozmanitost přírody, rostliny, houby, 
živočichové   

VV, PV, HV EV - 1, 2, 4 
ekosystémy 
podmínky života – 
půda, voda, ochrana 
biologických druhů 

      

rozlišuje ekosystémy 
vysvětluje vztahy organismů a neživé přírody, člověka a 
přírody 

Člověk a společenstva 
Rovnováha v přírodě 

VV EV - 3 - lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 

 

popisuje vliv změny ročního období na způsob života rostlin a 
živočichů 

Lidé a orientace v čase – kalendáře, režim 
dne, roční období 
 

                  

pojmenuje části lidského těla, vyjmenuje zásady první pomoci 
(zlomeniny, zástava dýchání apod.)  
zná telef. čísla tísňového volání ( pro přivolání první 
pomoci,hasičů a policie)  a řídí se zásadami péče o zdraví 
vysvětluje pojmy -evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo,  
terorismus a anonymní oznámení 
 pojmenuje běžně užívané elektrické spotřebiče, řídí se 
zásadami  bezpečné manipulace s el. spotřebiči, ovládá teorii 
poskytnutí první pomoci při zasažení el. proudem 

Člověk a jeho zdraví, lidské tělo (základní 
stavba a funkce), denní a pohybový režim, 
odmítání návykových látek, stres a jeho rizika, 
reklamní vlivy       
Péče o zdraví , zdravá výživa (první pomoc)- 
situace hromadného ohrožení 
Osobní bezpečí (bezpečné zacházení s 
elektrickými spotřebiči, první pomoc při 
zasažení elektrickým proudem) 
 

      EV - 4 - vztah 
člověka k prostředí-
prostředí a zdraví 
OSV - 1, 7 - Rozvoj 
sch. pozn., mezil. 
Vztahy 

      

rozlišuje pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice,zem. 
přitažlivost, 
vysvětluje důsledky pohybu Země – den a noc, roční období, 
význam Slunce pro Zemi 
 

 Vesmír a Země                   
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vysvětluje, co znamená rovnováha v přírodě, uvádí důsledky 
jejího porušení 
vyjmenuje činnosti člověka, které mohou životní prostředí 
poškozovat, či zlepšovat   
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy, z nichž mohou 
vznikat mimořádné události, ví, jak se chránit 

Rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy 
mezi organismy), životní podmínky, 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody 
Mimořádné jevy – povodně, bouřky, 
vichřice 
 

      

 

EV - 1, 2, 3, 4-
ekosystémy, základní 
podmínky života, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, 
vztah čl. k 

prostředí      

      

charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka, pojmenuje části 
lidského těla, důležité orgány a smyslová ústrojí, ovládá teorii 
poskytnutí první pomoci a popisuje důsledky užívání 
návykových látek 
rozezná život ohrožující zranění, chrání se před infekcí 
ví, jak se chovat za mimořádných ohrožení 
umí požádat o pomoc pro sebe i ostatní 

Člověk a jeho zdraví 
Partnerství, rodičovství 
Základy sexuální výchovy (vir HIV, AIDS, 
hepatitida) 
 
 Evakuace – integrovaný záchranný systém 

       
 
 
 
 

      

vyhledá tel. číslo linky důvěry, krizového centra, komunikuje s 
operátory 
vysvětluje pojmy - terorismus, rasismus, šikana, kyberšikana, 
sexuální zneužívání, týrání, 
dodržuje pokyny v případě obecného ohrožení, zásady 
bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov, styk s 
cizími osobami, silniční provoz a řídí se jimi 
poukazuje na některé problémy sociální a některé problémy 
konzumní společnosti a navrhuje možnosti zlepšení 
odhadne cenu nákupu 
chápe nutnost spoření, placení dluhů (půjček), domácího 
rozpočtu 
vysvětlí postup při reklamaci zboží 
chápe hotovostní a bezhotovostní platební operace 
ví, co je korupce 

Lidé kolem nás - právo a spravedlnost 
Globální problémy   
 
 
 
 
 
Formy vlastnictví 
 
 
Finance, banky 

Matematika VDO - 2, 4 - občan, 
občanská společnost a 
stát-principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
MV - 2, 3, 5 - lidské 
vztahy - etnický původ -
princip sociálního smíru 
a solidarity VDO – 1 -
obč. spol. a škola 
OSV - 1, 7 - rozvoj sch. 
poznávání, mezil. 
vztahy 

 

vysvětluje pojmy - vláda, parlament, zákon, demokracie, volby 
vyjmenuje státní symboly, jméno prvního a současného 
prezidenta  
chápe význam armády ČR 

Místo, kde žijeme, naše vlast        MV-1,2 - kulturní 
diference, lidské vztahy 

      

určuje na mapě ČR jednotlivé kraje, popisuje jejich polohu 
v ČR,  významná města, řeky apod. v jednotlivých oblastech,  
významné prům. podniky v jedn. oblastech, porovnává hustotu 
osídlení, zalesnění, průmysl jednotlivých oblastí 

Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR , 
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 

ČJ – české báje 
a pověsti VV  

            

orientuje se na mapě, ukazuje na mapě  státy EU, určuje na 
mapě  polohu států k ČR, najde hlavní město, stručně 
charakterizuje státy EU 

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, 
EU, cestování   

      EGS – 3 - Jsme 
Evropané 
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rozlišuje současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti 
objasňuje historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů 

Lidé a čas, současnost a minulost        EGS -1, 2, 3 - Evropa a 
svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a 
svět, jsme Evropané 

      

 
 


