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Žákovské výstupy Učivo - obsah Pr ůřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy

Krajina kolem nás
Čj, Vv, Tv

Vyjádří různými způsoby, co pro něho znamená 
domov, vztah ke známým lidem

Domov a jeho okolí

Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a školy Orientace v místě byliště a okolí školy

Umí určit světové strany, pracovat s mapou, plánem, 
orientovat se v krajině

Určování světových stran, orientace v krajině a nejbližším okolí

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Práce s mapou a plánem

Typy krajin u nás

První seznámení s mapou naší vlasti, rozpoznání 
vodních toků na mapě

Naše vlast, vodní toky

Seznámí se se sousedními státy ČR i se státními 
symboly ČR (vhodně se chová v situacích spojených s 
jejich používáním)

Seznámení se sousedními státy ČR

Multikulturní výchova

Rozlišuje nadmořskou výšku krajiny Nadmořská výška krajiny

Umí určit státní symboly ČR Státní symboly ČR Čj, Hv, M

Naše obec a náš kraj

Jednoduše označí rozdíly mezi městským a 
venkovským prostředím

Rozdíl mezi městem a vesnicí

Pojmenuje nejdůležitější části a místa obce a umístění 
významných budov a objektů

Název obce, její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce

Začlení svou obec do příslušného kraje,pozoruje a  
popíše změny v nejbližším okolí, obci

Význačné budovy, objekty, zajímavá místa, doprava v obci, změny v obci

Rozliší, do kterého typu krajiny patří jeho bydliště Typy krajin
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Lidé a čas
Čj, Vv, Hv, Dv

Interpretuje známé pověsti z českých dějin i některé 
pověsti a báje spjaté s místem, v němž žije

Známé české pověsti

Pojmenuje některé významné rodáky a kulturní či 
historické památky spjaté s místem, v němž žije

Historické prameny a způsoby poznávání minulosti

Seznámí se s několika známými českými pověstmi Pověsti a báje jako prostředek povzbuzení zájmu o dějiny národa

Orientuje se v čase a rozlišuje mezi dějem v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

Orientace v čase (současnost, minulost a budoucnost v našem životě)

Lidé a technika

Seznámí se s převratnými lidskými vynálezy (parní 
stroj, spalovací motor aj.)

Od jednoduchých vynálezů až k parnímu stroji, k objevu elektřiny, spalovacího 
motoru, hodin aj

Věci kolem nás
ČJ, Vv, Pč

Porovná přírodninu a lidský výtvor Příroda živá a neživá, využívání surovin, látky vyrobené lidmi (plasty)

Rozpozná různé materiály, příp. suroviny, a orientuje 
se v jejich použití

Látky rozpustné a nerozpustné, hořlavé a nehořlavé

Seznámí se s vlastnostmi látek Vlastnosti látek - skupenství

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Příroda živá a neživá 

Jedine čnost života na Zemi

Posoudí Slunce jako zdroj tepla, světla, života a zdraví Slunce a sluneční soustava Čj, Vv,  Pč

Vymezí sluneční soustavu jako soustavu tvořenou 
Sluncem a jeho planetami

Planety ve sluneční soustavě

Rozliší fáze Měsíce Měsíc a jeho fáze

Seznámí se s pojmem atmosféra, s podmínkami pro 
vznik života na Zemi

Podmínky pro vznik života na Zemi, atmosféra
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Za poznáním neživé p řírody
Čj, Vv, Pč

Vysvětlí základní význam vody a vzduchu pro život 
člověka

Voda a vzduch, složení vzduchu

Vysvětlí oběh vody v přírodě a jeho vliv na životní 
podmínky

Oběh vody v přírodě

Pojmenuje složky vzduchu Složení vzduchu

Vysvětlí, jak lidé škodí přírodě Člověk škodí přírodě

Pozná běžné horniny a nerosty Nerosty a horniny (některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)

Rozliší obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje a 
vyjádří jejich využití

Přírodní zdroje a jejich využití

Jednoduše vysvětlí, jak vzniká půda Vrstvy půdy a péče o půdu. Vznik půdy a její význam

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů

Látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek

Člověk a jeho zdraví
Čj, Tv, Vv

Orientuje se v základních odlišnostech člověka od 
ostatních živočichů

Odlišnosti člověka od ostatních živočichů

Určí a pojmenuje základní části lidského těla, orientuje 
se v jejich funkci

Kostra a svaly, kůže, plíce a srdce, trávicí a vylučovací ústrojí, mozek a nervová 
soustava

Rozpozná lidské smysly a jejich sídla Lidské smysly, etapy lidského života

Uplatňuje návyky osobní hygieny, rozpozná některé 
obvyklé příznaky běžných nemocí

Péče o zdraví, prevence nemocí

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v 
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 
dítě

Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu, v roli 
chodce a cyklisty, krizové situace, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby 
odborné pomoci
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Život v p řírodě Enviromentální výchova
Čj, Vv, Hv, Dv, Pč

Rozliší známé dřeviny a byliny, určí je podle některých 
částí

Dřeviny a byliny, ovocné stromy a zelenina

Pozná a pojmenuje plody běžných druhů ovoce a 
zeleniny

Ovoce a zelenina

Pojmenuje některá volně žijící i domácí zvířata Obratlovci a bezobratlí, savci a ptáci, hmyz a jeho vývoj

Uvede příklady výskutu organismů v určitém přírodním 
společenství (pole, louka, les, rybník)

Rostliny a zvířata na polích, loukách a v lesích

Rozliší ryby a obojživlníky, uvede příklady vodních 
ptáků a savců

Ryby a obojživelníci, vodní ptáci a savci, plazi

Pojmenuje typy lesů, lesní patra, příklady lesních bylin 
a hub

Typy lesů, lesní patra, lesní byliny a houby, lesní zvěř

Chová se ohleduplně k přírodě při různých činnostech Ochrana přírody

Poznámky:

Průřezová témata:

Ostatní:

Návštěva muzea, případně jiného významného objektu v obci. Vycházka do lesoparku. 

Enviromentální výchova (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)
Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita)


