
Vzd�lávací oblast: �lov�k a zdraví, p�edm�t: výchova ke zdraví, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Žák vysv�tlí na p�íkladech p�ímé souvislosti mezi 
t�lesným, duševním a sociálním zrdavím, vysv�tlí vztah  
mezi uspokojováním základních lidských pot�eb a 
hodnotou zdraví, dovede posoudit  r�zné zp�soby 
chování lidí z hlediska odpov�dnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje  z nich osobní odpov�ednost 
ve prosp�ch aktivní podpory zdraví,
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví
vyjád�í vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
n�m v kruhu vrstevník�, rodiny a i v nejbližším okolí,
dává do souvislostí složení stravy a zp�sob stravování s 
rozvojem civiliza�ních nemocí a v rámci svých možností 
uplat�uje zdravé stravovací návyky
uplat�uje osvojené preventivní

Vyjít z obsahu prvouky - zhodnotit znalosti
Zdraví jako základní lidská hodnota
Základní lidské pot�eby, jejich hierarchie.
Hodnotový žeb�í�ek.
Pé�e o zdraví.
Rodina a zdraví.
Spole�nost a zdraví: Sv�tová zdravotnická organizace / WHO /.
Infek�ní a civiliza�ní choroby.
Domov; rodinné soužití.
Zdravý životní styl.
Režim dne - jeho význam.
Výživa a zdraví.
Hygiena a zdraví - t�lesná a duševní hygiena.
Životní prost�edí a zdraví.
Mezilidské vztahy a zdraví.
Rizika ohrožující zdraví: 
 -   stres
 -   hluk, slune�ní zá�ení a voda.

Environmentální výchova - 
Základní podmínky života
- Lidské aktivity a 
problémy životního 
prost�edí
- Ekosystémy
- Vztah �lov�ka k 
prost�edí

 
P� - 8. r. výživa a zdraví
Tv - zdravotn� 
orientovaná zdatnost
Nj- 7.ro�. co jíme,jídlo - 
nákupy- obchodní domy

Žák p�ijímá odpov�dnost za své chování,
 uv�domuje si svou sounáležitost k rodin� a podílí se na 
jejím fungování.

Rodina a její význam:
 -   funkce rodiny
 -   typy rodiny
Náhradní rodinná pé�e
Rodinné svátky a tradice
Rodi�ovství, výchovné zp�soby

D - 6.-9. ro�. formy a 
vývoj rodiny v d�jinách
N j- 6. ro�. naše rodina, 
rodinná oslava, 
   - 8. ro�. jak pomáháme 
doma  

Poznámky:

Zdravý životní styl, Rodinná výchova 1- E. Marádová
Hygienické návyky, pé�e o zdraví - L.Kubrichtová, E.Marádová
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Environmentální výchova - Základní podmínky života -voda / vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její �istoty, pitná voda ve sv�t� a u nás, zp�soby �ešení/; ovzduší / 
význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické zm�ny, propojenost sv�ta, �istota ovzduší nás/; p�da /propojenost složek prost�edí, zdroj výživy, ohrožení p�dy, rekultivace a situace v okolí, 
zm�ny v pot�eb� zem�d�lské p�dy, nové funkce zem�d�lství v krajin�, ochrana biologických druh�/;vztah �lov�ka k prost�edí - naše obec/p�írodní zdroje, jejich p�vod, zp�soby  využívánía �ešení 
odpadového hospodá�ství, p�íroda a kultura obce a její ochrana, zajiš�ování ochrany životního prost�edí v obci.
                                        - Ekosystémy -lidské sídlo - m�sto - vesnice;kulturní krajina
                                        - Lidské aktivity a problémy životního prost�edí - odpady a hospoda�ení s odpady;ochrana p�írody a kulturních památek
                                        - Vztah �lov�ka k prost�edí - naše obec (p�íroda a kultura obce a její ochrana); náš životní styl
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