
5. 4 Vzdělávací oblast:    Člověk a jeho svět 

5. 4.1 Vzdělávací obor:    Člověk a jeho svět 

5. 4.1.2 Vyučovací předmět:  PŘÍRODOVĚDA 

       

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 

koncipována pouze pro 1.stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 

vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem 

pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří 

povinné základní vzdělávání na 1.stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 

žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a 

pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich 

prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a 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, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a 

svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní současnost jako 

výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, 

reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 

vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i 

ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 

okruhů. Vyučovací předmět Přírodověda se zabývá převážně dvěma tématickými okruhy, a 

to: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.  Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 

neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 

jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 

kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 

poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 

učí se využívat a hodnotit svá pozorování k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 

k trvale udržitelnému rozvoji. 

V tematickém okruhu Člověk  a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 

Poznávají , jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají 

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném 



chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví 

jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví 

je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že 

pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určité role a řeší modelové situace. 

Oba tématické okruhy jsou rozvíjeny v návaznosti na vyučovací předmět Prvouka. 

Časová dotace: 

4. – 5.ročník 2 hodiny týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- rozlišování slovní zásoby v osvojovaných tématech k pojmenování 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 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 i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 

jedinečnosti (možností a limitů) 

- 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 k 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 nemocí, k upevňování preventivního chování, 

účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 


