
Věda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Povinný Povinný   Povinný      

  

Název předmětu Věda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Předmět věda pomáhá žákům uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru.

Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů. Tím v
něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po hlubším poznání.
Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu.
schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i teoretické prostředky poznání.
Obsah vyučovacího předmětu Věda je rozdělen do deseti oblastí: Látky a tělesa, Pohyb těles, síly,
Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír.
Předmět věda obsahuje mimo teoretických znalostí, řadu pokusů a experimentů

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

Předmět se vyučuje jednu hodinu týdně v 1. a 2. a 5. ročníku, jako nepovinný předmět ve 3. a 5. ročníku. 

Integrace předmětů • Fyzika
• Člověk a jeho svět

Mezipředmětové vztahy • Vlastivěda a etická výchova
• Přírodověda

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:

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

Kompetence pracovní:
Způsob hodnocení žáků Źáci se hodnotí slovním hodnocení dle Pravidel hodnocení školy Heřmánek 
  

Věda 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní



Věda 1. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.

orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
popíše a zvládne cestu do školy základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.

uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich důležitost pro společnost
pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich důležitost pro společnost
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky

pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky
zná rozvržení svých denních činností orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky
provede jednoduchý pokus podle návodu asistuje při školních pokusech a experimentech.
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

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování

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

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování
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

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování

popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.

má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě základní znalosti o České republice, poznává státní symboly
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, základní znalosti o České republice, poznává státní symboly



Věda 1. ročník

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického
uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí základní znalosti o České republice, poznává státní symboly
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a 
jejich význam

základní znalosti o České republice, poznává státní symboly

pozná státní symboly České republiky základní znalosti o České republice, poznává státní symboly
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek

navštěvujeme výstavy a muzea

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách navštěvujeme výstavy a muzea
popíše střídání ročních období orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky
uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na hřišti

správně aplikuje pravidla silničního provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 

  

Věda 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy. základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy.
umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich důležitost pro společnost umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich důležitost pro společnost
orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí odhadnout jednotlivé časové úseky
asistuje při školních pokusech a experimentech. asistuje při školních pokusech a experimentech.
umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své chování
základní znalosti o České republice, poznává státní symboly základní znalosti o České republice, poznává státní symboly



Věda 2. ročník

navštěvujeme výstavy a muzea navštěvujeme výstavy a muzea
správně aplikuje pravidla silničního provozu správně aplikuje pravidla silničního provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 

  

Věda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, chození podle mapy, světové 

strany
projekt mapy a okolí

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, chození podle mapy, světové 
strany
projekt mapy a okolí

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy

mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, chození podle mapy, světové 
strany
projekt mapy a okolí

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam

Vlastivěda ČR - mapa ĆR, kraje ČR, vodstvo, pohoří, nížiny, města, památky, Evropa, 
okolní státy

porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích Vlastivěda ČR - mapa ĆR, kraje ČR, vodstvo, pohoří, nížiny, města, památky, Evropa, 
okolní státy

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly řízení státu - projekt - státní orgány na úrovníi obce,, krajů, státní orgány, prezident
využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti

návštěvy knihovny, budování školní knihovny a knihovniček a jejich zpráva, návštěva 
muzeí

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu

pokusy v oblasti předfyziky a předchemie - objevitelské předměty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti



Věda 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 
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