
Přírodověda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
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Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Prvověda /prvouka, vlastivěda, přírodověda/ je integrovaný předmět, který v systému s vědou /věda a pokusy/ v sobě 

obsahuje objevitelské počátky objevování svého okolí, světa přírody, světa zvířat, lidské společnosti a vesmíru atd. Témata 
prvovědy si vybírá učitel a připravuje objevitelské projekty pro děti, ve kterých pátrají a společně s učitelem a nebo 
samostatně či ve skupinách objevují svět.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v 1. a 2. třídě. Od 3. třídy je do vědy integrován předmět Vědy (věda a pokusy).

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Věda

Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence občanské:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu Prvověda je objevitelský předmět
Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení známkou. Učitelé 

kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. Hodnocení probíhá průběžně v souladu s 
rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. 
Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva 
pro žáky a i rodiče se vyvíjí kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní  informování pokroku směrem od učitele k žákům a 
rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho pracovních výkonech, mimořádných 
aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x 
ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je respektující a nevytváří 
škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro 
hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či testy a další možné podklady v elektronické či listinné 
formě.
 Pokud  není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu  patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha - Facebooková 



Název předmětu Přírodověda
uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 2 x měsíčně. Informace se mohou týkat 
výuky, či motivace k výuce a inspirace. 
 

  

Přírodověda 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese
Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě
Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě
Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.

žák pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami

Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole
Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese
Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě
Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě
Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.

žák pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat

Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole
Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese
Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě
Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě

popíše střídání ročních období

Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.
orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy a ve škole Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole
popíše a zvládne cestu do školy Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích

přírodovědné experimenty a pozorování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák rozvíjí svůj vztah k životnímu prostředí.

  

Přírodověda 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví
nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví

pravidla silničního provozu, bezpečnost
základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví
nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

pravidla silničního provozu, bezpečnost
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; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek

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; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech a chápe pravidla
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech a chápe pravidla reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech a chápe pravidla
pojmenuje hlavní části lidského těla lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví
nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky

uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 
zvládá ošetření drobných poranění

pravidla silničního provozu, bezpečnost
základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 



Přírodověda 3. ročník

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky
pravidla silničního provozu, bezpečnost
základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví
nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské tělo, hygienické návyky

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu

pravidla silničního provozu, bezpečnost
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech a chápe pravidlauplatňuje ohleduplné chování a

orientuje v sociálních vazbách ohleduplné chování a sociální vazby
proměny živé a neživé přírody proměny živé a neživé přírody
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě), státu

Život na vesnici, Život ve městě, Život v horách a v lese,
Lidská komunita

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák rozvíjí svůj vztah k životnímu prostředí.

  

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí školní zahrady a školní zahradu

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí školní zahrady a školní zahradu
pěstování zvířat - zookroužek a pěstování rostlin na školní zahradě

na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody

civilizace, národnosti, národy
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období a jeho vliv na proměny jednotlivých částí 
země

rostliny v jednotlivých ročních obdobích

popíše střídání ročních období učí se zkoumat a třídit zvířata a rostliny do systémů v ČR, v různých zeměpisných 
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pásmech
rostliny v jednotlivých ročních obdobíchzkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí školní zahrady a školní zahradu

zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí školní zahrady a školní zahradu

návštěva ZOO, botanické zahrady nebo přírodovědných muzeíporovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy lidské tělo, ochrana zdraví
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

civilizace, národnosti, národy

chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí civilizace, národnosti, národy
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho poškozují

civilizace, národnosti, národy

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata pěstování zvířat - zookroužek a pěstování rostlin na školní zahradě
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí školní zahrady a školní zahradu

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje v sociálních vazbách

civilizace, národnosti, národy

bezpečné chování a hygienické návyky, prevence lidské tělo, ochrana zdraví
Česká republika civilizace, národnosti, národy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Poznávání ekosystémů. 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a životní prostředí v realitě žáka 1. stupně - školní zahrada, školní ekotým. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Poznání základních podmínek života a jejich ovlivnění člověkem - epidemie, voda, zdroje. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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