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PŘÍRODOVĚDA Ročník 5. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
Rozšiřuje si poznatky o horninách, 
nerostech a půdě a jejich využívání pro 
hospodářství České republiky 

 
Nerosty a horniny, půda 

 

Seznamuje se s problematikou vzniku 
Země 
Objasní zákonitosti střídání ročního 
období, dne a noci 
Porovná různé teorie o vzniku života na 
Zemi 
Vyhodnotí naši planetu jako součást 
sluneční soustavy a vesmíru 

 
Vesmír a Země 
      

 
 
 
 

Seznamuje se s pojmem ekosystém 
Aplikuje poznatky na lokality v regionu, 
navazuje na své poznatky o flóře               
a fauně ve vybraných lokalitách                 
a prohlubuje si je 
Třídí nejznámější druhy organismů          
do skupin a porovnává jejich přizpůsobení 
se prostředí 

 
Rostliny, houby, živočichové 
 
 
 

 
EV - Ekosystémy  
 
 

Vysvětlí důležitost základních podmínek 
pro život na Zemi 

 
Životní podmínky 

 
 

Uvede, na základě znalostí propojenosti 
prvků živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy v přírodě 

 
Rovnováha v přírodě 
 

 
 

Zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí a zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 
Objasní pojem chráněné území 
Vyhledá příklady ochrany životního 
prostředí a ekologických problémů ve 
světě 

 
Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 
 

 
EV - Vztah člověka k 
prostředí 

 
Popíše základní funkce jednotlivých 
orgánových soustav 

 
Lidské tělo – stavba, základní funkce  
a projevy, životní potřeby člověka 

 
OSV – Sebepoznání        
a sebepojetí 

 

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví 
Orientuje se úměrně ke svému věku  v 
bezpečných způsobech sexuálního 
chování 

 
Partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy 
Nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými 
krví 

 
 
 
 

 

Sestaví týdenní jídelníček s ohledem na 
zdravý způsob života  

 
Péče ozdraví, zdravý životní styl, 
výživa, pitný režim 

 
 

 
Odmítne návykové látky v modelových 
situacích  

Návykové látky a zdraví 
Hrací automaty, počítače – nebezpečí 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví 
Rozpozná život ohrožující zranění, 
seznamuje se s první pomocí  (krvácení, 
zástava dechu, zástava srdeční činnosti)  
a zajistí lékařskou pomoc 
 

 
Osobní bezpečí, ohrožení fyzického 
a duševního zdraví, přivolání pomoci 
 

 

 

Stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí  
V modelových situacích prokáže 
schopnost se účinně chránit 
 

 

Mimořádné události a rizika v přírodě - 
spojená s ročními obdobími, sezónními 
činnostmi a ochrana před nimi 
 

 
 

 
 


