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Výstupy žáka 
 ZŠ Chrudim, U Stadionu 

Učivo – obsah 
Mezipředmětové 

vztahy 

Metody + formy práce, 
projekty, pomůcky a učební 

materiály ad. 
Poznámky 

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

ROZMANITOST PŘÍRODY    
• Nerosty a horniny, půda – některé 

hospodářsky významné horniny a nerosty, 
zvětrávání, vznik půdy a její význam 

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

ČJ – popis, 
vyprávění 
 
 
VV – příroda jako 
námět i materiál 
 
M – převody 
jednotek, měření 

Učební materiály: 
Přírodověda pro 5.r. – 
nakl.Nová škola 
 
Pracovní listy 
 
Další pomůcky: 
Encyklopedie 
Atlasy 
Nástěnné obrazy 
Časopisy 
Tajenky 
 
Návštěva planetária 
Návštěva Technického muzea  

 

 
• Vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních 
období 

 

    
• Vesmír a Země – sluneční soustava, den a 

noc, roční období 
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• Využívá poznatků o lidském 

těle k vysvětlení zákl. funkcí 
jednotl. orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 

• 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 

• Předvede v modelových 
situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových 
látek 

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

           ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• Lidské tělo – životní potřeby a projevy, 

základní stavba funkce, pohlavní rozdíly 
mezi mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce, vývoj jedince, život 
ohrožující stavy 

• Partnerství, manželství, rodičovství – 
rodina, osobní vztahy v životě, budoucí 
vztahy 

• Základy výchovy ke zralé integraci 
sexuality – biologické a psychické změny 
v dospívání, etická stránka partnerských 
vztahů 

• Péče o zdraví, zdravá výživa – denní 
režim, pitný režim, pohybový režim, 
zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a 
poranění, prevence úrazů, prevence otrav, 
první pomoc, ochrana před infekcemi 
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 
osobní, intimní a duševní hygiena – stres 
a jeho rizika, reklamní vlivy 

• Návykové látky a zdraví – odmítání 
návykových látek, hrací automaty a 
počítače, nebezpečí komunikace na 
elektronických médiích, ohrožení 
fyzického a duševního zdraví 

• Osobní bezpečí – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, vztahy účastníků 
silničního provozu, bezpečné chování 
v silničním provozu (vnímání silničního 
provozu všemi smysli), dopravní značky, 
modelové řešení dopravních situací, 
cyklostezky, krizové situace ( šikana, 
týrání, sexuální zneužívání atp.), brutalita 
a jiné formy násilí v médiích, služby 
odborné pomoci 

 

 
OSV II.,VMS 
I.,III. 
 
 
 
 
 
VMS II. 
 
 
 
MV I. 
 
 
ENV II.,MDV 
VII. 

Projektové dny: 
Vánoce 
 
 
 
 
 
 
Sedm divů světa 
 
 
 
Ostrov 
 
 
Vesmír 

 
OSV:Péče o 
dobré vztahy 
mezi lidmi 
VMS:Lid.slov
esnost svého 
okolí i 
v Evropě 
VMS:Poznává
ní 
kult.památek a 
historie 
MV:Respektov
ání práv a 
zájmů druhých 
ENV:Podmínk
y života na 
Zemi 
MDV:Přenos 
zpráv  



vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá 

PŔÍRODOVÉDNÁ TÉMATA ČLOVĚK A JEHO SVÉT 5. HORNÍKOVÁ 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

OSV V.,ENV II. Člověk versus zvíře OSV:napodobe
ní práce pralidí 
ENV:přír.zdroj
e,zdroj 
výživy,energie,
surovin 



vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá 

PŔÍRODOVÉDNÁ TÉMATA ČLOVĚK A JEHO SVÉT 5. HORNÍKOVÁ 
 

  

 
 

 
      

 


