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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Člověk a jeho svět (ČS) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

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. 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. 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. 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. 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 je členěn do 5 tematických okruhů:  
1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 
4. Rozmanitost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

1. až 3. ročník – 2 hodiny  

4. a 5. ročník – 3 hodiny 
Výuka probíhá v učebně příslušného ročníku, popřípadě je realizována vycházkou do okolí  (obec, les, městská 

knihovna…..). 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

- dbáme na utváření  pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- vedeme k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 
uplatnění  při jejich ochraně 

- motivujeme k objevování  a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

uspět 
- umožňujeme poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích, kdy je  ohroženo vlastní zdraví a bezpečnost i zdraví a bezpečnost 
druhých 

- vytváříme prostor pro orientaci ve světě informací a k časovému  a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 
- dbáme na rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a 

k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

 

Začlenění průřezových témat: 

Environmentální výchova (ENV) 

- Ekosystém 
- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu:  
V předmětu hodnotíme : 

- zájem o výuku v hodinách 
- příspěvky žáků k učivu 

- zapojení do projektové činnosti 

- aktivitu při skupinovém vyučování 
- pochopení souvislostí a vztahů 

- průběžné hodnocení obecných znalostí (písemné,ústní) 

- prezentace referátu 
 

Práce s nadanými žáky:  
- žáci zpracovávají vlastní příspěvky k učivu a individuálně s nimi vystupují 
- samostatně pracují s texty navíc, řeší křížovky, hlavolamy, ap. 

- vyhledávají zajímavé informace 

- plní zvláštní domácí úkoly 
- pracují jako vedoucí skupin 

- vedou diskuse 

- pomáhají žákům se speciálními potřebami 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- zohledňujeme omezenou práci s písemným textem, popř. s mluveným projevem 

- není nutný samostatný výstup, ale práce ve skupině 
- pracují s předtištěnými texty 

- poskytujeme navíc i tištěné zápisy z hodin, je- li třeba 

- ověřujeme pochopení  instrukcí 
- poskytujeme delší čas na zpracování úkolu 

- využíváme spolupráce s nadanými žáky 

- poskytujeme individuální konzultace 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

ČS - 1. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 

 orientuje se v prostorech  školy a jejího nejbližšího okolí 
dbá na bezpečnost při příchodu a odchodu ze školy 

Prostředí domova 
Prostředí školy, bezpečná cesta do školy, činnosti ve škole 

VDO 

Občanská společnost a škola 

VV – Místo, kde žijeme 

 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 

školy 
    

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy     

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra čr, pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, obci (městě) 

 zná svou adresu 

 seznamuje se se svou obcí 

 pozná českou vlajku a státní hymnu 

Moje bydliště 

Má vlast 
 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 

vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 
    

ČJS-3-1-03p zná nejvýznamnější místa v okolí     

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům 

 vyjadřuje příbuzenské vztahy v rodině, činnosti a fungování 

rodiny 

 popisuje významné rodinné události  

 jmenuje dobré a špatné vlastnosti  lidí 

Základní členové rodiny 

Narozeniny, svátek 
Vlastnosti lidí 

Pravidla slušného chování 

 

ČJS-3-2-01p zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

    

ČJS-3-2-01p má osvojené základy společenského chování     

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

    

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, 

jejich přednostem i nedostatkům 
    

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 
 orientuje se v profesi rodičů 

 popisuje práci na zahradě a na poli 

 odvozuje význam  některých  povolání 

Soužití lidí, Mezilidské vztahy. 

Jarní práce 

Povolání 

 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 

činnosti 
    

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Používá peníze v běžných situacích 

 

 seznámí se s penězi 

 umí zaplatit zboží 

 spočítá, kolik mu má být vráceno 

Mince, bankovky, výměnný obchod  

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 rozlišuje roční období 

 rozezná části dne 

 orientuje se v pojmech: včera, dnes, zítra 

 orientuje se v čase podle hodin 

Rok a roční období 

Části dne 
Včera, dnes, zítra 

Hodiny celé 

 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase     

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností     

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o 

práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 seznamuje se s lidovými zvyky  provázející  svátky:Mikuláš, 

Vánoce, Velikonoce 

Mikuláš 

Vánoce  

Velikonoce 

 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti     

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 pozoruje a popisuje proměny přírody v ročních obdobích Roční období   

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
    

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 seznamuje se s přírodninami a jejich  určujícími  znaky Ptáci stálí a stěhovaví, Ovoce a zelenina 
Lesní zvířata, Listnaté a jehličnaté stromy 

Květiny, Houby 
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ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 

žijících zvířat 
    

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 

pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  
    

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví  

 uplatňuje základní hygienické návyky a zařazuje je do denního 

režimu a péče o zevnějšek 

 seznamuje se s pravidly správného denního režimu 

Člověk a jeho tělo, Denní režim 

Výživa a vhodné oblečení 

Osobní hygiena 
Nemoc 

Návykové látky a jejich škodlivost 

 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 

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

    

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla     

ČJS-3-5-02 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  

 pozná, jaké chování je nesprávné a nebezpečné 

 seznámí se s linkou bezpečí 

 seznámí se s telefonními linkami záchranné služby, hasičů a 
policie 

 vypráví o nebezpečí  hrozícího při sběru hub 

 poznává nebezpečí , která přináší léto 

 dbá na  bezpečné chování v silničním provozu jako chodec a 
cyklista 

Chování ve škole 
Přecházení silnice 

Telefonní čísla: linka bezpečí, záchranná služba, hasiči, 

policie 

Jedlé a jedovaté houby 

Bezpečné opalování se, bouře, jedovaté rostliny  

Základní pravidla účastníků silničního provozu. 
Některé dopravní značky 

 
 

 

 

 

 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

    

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

pro účastníka silničního provozu 
    

ČJS-3-5-03 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  

 osvojuje si bezpečné chování v různých modelových situacích, 
ohrožujících zdraví a v situacích simulujících mimořádné události 

Osobní bezpečí  

ČJS-3-5-03p 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 

    

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 dbá na  pokyny dospělých při mimořádných událostech 
 

 
 

Situace hromadného ohrožení.  
 

 
 

 

 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
    

ČS - 2. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

MÍSTO,KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra čr, pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, obci (městě) 

 pozná významná místa v obci, orientační body v obci 

 začíná pracovat s jednoduchými náčrtky  ulic, náměstí obce 

 

Škola a její okolí 

Obec a okolní krajina 

 

VV – Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy 

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí školy 

Jednoduchý plán 

Přecházení silnice 
Chování k cizím lidem 

 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 

školy 
     

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy     

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 

vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 
 pozná  přírodní zajímavosti  obce 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

Příroda v naší obci VV - krajina 

ČJS-3-1-03p zná nejvýznamnější místa v okolí     

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
 vyjadřuje příbuzenské vztahy v rodině, činnosti a fungování 
rodiny 

Příbuzní – rozšířená rodina 

Chování  při rodinných  oslavách 
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rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům 

 výstižně popisuje rodinné události 

 popisuje povinnosti  členů rodiny 

Povinnosti členů rodiny 

Mezilidské vztahy 

ČJS-3-2-01p zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

    

ČJS-3-2-01p má osvojené základy společenského chování     

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

    

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, 

jejich přednostem i nedostatkům 
    

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

 dobře se orientuje v profesi rodičů, 

 popisuje některé pracovní činnosti 

Povolání 
Řemesla 

 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti 

    

 

 
 zajímá se o zájmy a záliby svých spolužáků Zájmy, záliby a koníčky  

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Používá peníze v běžných situacích 

 

 seznámí se s penězi 

 umí zaplatit zboží 

 spočítá, kolik mu má být vráceno 

Mince, bankovky, výměnný obchod  

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 určí měsíce v roce 

 rozlišuje dny v týdnu, dny pracovní a dny pracovního klidu 

 zapisuje datum 

 chápe rozdíly mezi pojmy dnes, včera, zítra, pozítří a 
předevčírem 

 orientuje se v rozvrhu hodin 

 orientuje se v čase podle hodin 

Názvy měsíců v roce 

Dny v týdnu 
Datum 

Pojmy:  dnes, včera, zítra, pozítří a předevčírem 

Rozvrh hodin 
Hodiny celé, čtvrt, půl třičtvrtě 

 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase     

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností     

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 

památky, významné události regionu, interpretuje některé 

pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 seznámí se s legendou o svatém Václavu 

 pojmenuje některé kulturní či historické památky 

Legenda o svatém Václavu 

Kozí Hrádek 

 

ČJS-3-3-02p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 
    

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o 

práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 popisuje tradiční lidové zvyky provázející  některé svátky Mikuláš, Vánoce, Velikonoce  

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti     

ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 
    

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Používá peníze v běžných situacích 

 

 -seznámí se s penězi 
-umí zaplatit zboží 

-spočítá, kolik mu má být vráceno 

Mince, bankovky, výměnný obchod  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 pozoruje , popíše a porovná  proměny přírody v ročních 

obdobích 

Roční období 

Změny v přírodě 

Změny počasí  

ENV 

Základní podmínky života 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
    

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 

určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků 

 uvede příklady z blízkého okolí 

Ptáci stěhovaví a zdomácnělí 

Chování zvířat v jednotlivých ročních obdobích 

Části těla rostlin, Využití ovoce a zeleniny 
Stromy a keře v místě bydliště 

PČ - Přírodniny 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 

žijících zvířat 
    

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 
pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  

    

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých  sleduje a jednoduše zaznamenává počasí Počasí  
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látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 
 sleduje a zaznamená jednoduchý pokus  Rychlení rostlin 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu     

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví  

 uplatňuje základní hygienické návyky a zařazuje je do denního 

režimu a péče    o zevnějšek 

 dodržuje pravidla správného denního režimu 

Člověk a jeho tělo.  

Denní režim.  

 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá 

ošetření drobných poranění 

    

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla     

ČJS-3-5-02 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  

 dbá na bezpečné chování v silničním provozu jako chodec a 
cyklista 

 rozšiřuje si znalost dopravních značek 

Základní pravidla silničního provozu.  
 

Dopravní značky 

VV – Základní pravidla silničního 
provozu 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
    

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
pro účastníka silničního provozu 

    

ČJS-3-5-03 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  

 dbá na bezpečné chování v různých modelových situacích 
ohrožujících zdraví a v situacích simulujících mimořádné události 

Osobní bezpečí.   

ČJS-3-5-03p 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 

    

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
 řídí se pokyny dospělých při mimořádných událostech Situace hromadného ohrožení.   

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
    

 

ČS - 3. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra čr, pozoruje a popíše změny v nejbližším 
okolí, obci (městě) 

 určí významná místa a budovy v obci 

 orientuje se  v obci 

 pracuje s jednoduchými náčrtky  ulic, náměstí, obce 

 zaznamenává názvy ulic 

 začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR 

Části obce 

Jednoduchý plán 

Názvy ulic 
Obec jako součást Jihočeského kraje 

VV – Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

 popisuje základní činnosti člověka v krajině a jeho vliv na 
životní prostředí 

 chápe rozdíl mezi přírodou a lidským výtvorem 

Okolní krajina 
 

Vliv života lidí na životní prostředí  

 

ČJS-3-1-03p zná nejvýznamnější místa v okolí  poznává nejvýznamnější místa v okolí   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům 

 chová se tolerantně ke spolužákům 
 

 

 
 

 

 
 

Chování ke spolužákům 

 
 

 

 
 

 

 

ČJS-3-2-01p zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

 zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje 

blízké příbuzenské vztahy 

  

ČJS-3-2-01p má osvojené základy společenského chování  Osvojuje si základy společenského chování   
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ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 

adekvátně 

Chová se adekvátně při setkání s cizími lidmi   

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, 

jejich přednostem i nedostatkům 
 je tolerantní k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům 

  

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 

 Umí zaplatit zboží 

 Kontroluje nákup a vrácené peníze 

 Zjišťuje, co je na účtence 

Nákup, peníze, měna ,paragon  

LIDÉ A  ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v 

denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 určuje čas podle hodin na minuty 

 chápe rozdíly mezi dějem v minulosti, přítomnost, budoucnosti 

 orientuje se v kalendářním roce, školním roce 

 zná dobře měsíce, rodní období, letopočet 

 orientuje se v průběhu lidského života 

 

Orientace v čase 
Současnost a minulost v našem životě 

Rok,školní rok 

Měsíc, roční období, letopočet 
Průběh lidského života 

 

 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  zná hodiny, orientuje se v čase   

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  zná rozvrh svých denních činností   

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 

památky, významné události regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 pojmenuje nejvýznamnější místní historické a kulturní památky 

 interpretuje některé pověsti či báje z místního regionu 

 jmenuje některé významné osobnosti regionu 

Regionální památky  

Báje, mýty, pověsti 
Benešova vila 

 

ČJS-3-3-02p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 
 rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost   

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o 
práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 sděluje zkušenosti o lidském soužití, zvycích či práci lidí 

 porovnává na základě své zkušenosti práci v minulosti a dnes 

 zvyky v rodině 

 uvádí příklady některých pracovních příležitostí v obci 

Rodinné oslavy 

 
 

Pracovní příležitosti 

 

ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 
 rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost   

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  rozpozná různé lidské činnosti   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 

Proměny živé i neživé přírody v ročních obdobích  ENV 

Základní podmínky života 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
 pozoruje a umí popsat změny v přírodě   

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 třídí přírodniny na živé a neživé 

 uvádí příklady výskytu organismů v naší lokalitě 

Domácí a volně žijící zvířata 
Rostliny volně rostoucí a užitkové 

Voda, vzduch, horniny a nerosty, půda 

      
                                                                  

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 
žijících zvířat 

 poznává domácí a volně žijící zvířata   

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 

pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  
 pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, pozná dřeviny a 

byliny 

  

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek 

 určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Látky kolem nás 
Provádění pokusů 

Délka, Hmotnost, Objem, Teplota, Čas 

 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu  provede pokus podle návodu   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví  

 uplatňuje základní hygienické návyky a zařazuje je do denního 
režimu a péče o zevnějšek 

 získává poznatky o lidském těle 

 získává základní poznatky o zdravé stravě 

 

Denní režim 

Člověk a jeho tělo  
Zdravá strava 

 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá 

ošetření drobných poranění 

 má hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu,umí popsat své 
potíže a pocity, zvládne ošetřit drobné poranění 

  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  zná části těla   

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

 rozpoznává příznaky běžných nemocí 

 chrání sebe a ostatní před nemocemi 

 pečuje o své zdraví a zdravý životní styl 

Zdraví a nemoc  

Návykové látky  

Základní pravidla účastníků silničního provozu 

PČ – Dopravní značky 
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provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných  
 předvádí v modelových situacích způsoby odmítání návykových 

látek 

 dbá na  bezpečné zacházení s léky, mycími a čisticími 

prostředky, zná rizika lepidel, barev, ředidel či jiných chemických 

látek  

 dbá na bezpečné chování v silničním provozu jako chodec a 

cyklista 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 rozezná nebezpečí, dodržuje zásady bezpečného dhování   

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

pro účastníka silničního provozu 
 používá základní pravidla silničního provozu   

ČJS-3-5-03 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 mu je nepříjemná, v případě potřeby požádá o 

pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

Chování v situacích simulujících mimořádné události  

ČJS-3-5-03p 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 

 je obezřetný při setkání s cizími lidmi, umí požádat o pomoc pro 

sebe i jiné 

  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
 vědomě reaguje na pokyny dospělých v mimořádných situacích Situace hromadného ohrožení  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
 vědomě reaguje na pokyny dospělých při mimořádných 
situacích 

  

 

ČS - 4. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

 Seznámí se s  určováním světových stran pomocí přírodních 
jevů 

 Dokáže pracovat s legendou mapy, orientovat se ve 
vysvětlivkách 

 orientuje se na mapě ČR – zná největší města 

Poloha Sezimova Ústí v rámci místního regionu 
Práce s mapou – jednoduše dokáže číst z mapy 

 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 

republiky, určí světové strany 
 orientuje se na mapě ČR,určí světové strany   

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

 určuje světové strany  na mapě i v přírodě 

 zachycuje důležité orientační body v terénu 

Světové strany – směrová růžice 

Orientační linie.  
Zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.  

 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě 
 dodržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě   

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 

map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 rozeznává základní rozdíly mezi náčrtem, plánem a mapou 

 pomocí různých druhů map charakterizuje zeměpisné a přírodní 
prvky místní krajiny 

 podle mapy popisuje polohu jihočeského kraje 

Práce s mapou – orientace na mapě na základě 

smluvených značek, vyhledávání největších měst, pohoří, 

řek v kraji  

 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její 

zeměpisné poloze v Evropě 
 má základní znalosti o České republice   

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

 seznamuje se s životem v Sezimově Ústí, jeho historií,kulturou i 

současností. 

Vznik Sezimova Ústí 

Sezimovo Ústí a okolí 
Významná místa a osobnosti  

 

ČJS-5-1-04p zná region, ve kterém bydlí, jeho 

pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 
 poznává zajímavosti svého okolí   

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu 

v naší vlasti i v jiných zemích 

 sděluje základní fakta popisu cizího regionu z vlastní zkušenosti 

 porovnává a sděluje získané poznatky ze života a přírody 
sousedních zemí 

ČR – základní fakta 

Sousední státy ČR  

 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  umí sdělit zážitky z cest   

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

 vyjadřuje svými slovy územně správní pojmy obce, regionu. 
Jmenuje státní symboly 

Rozdělení státní moci v ČR 
Státní symboly 

VV – Místo,kde žijeme 
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ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky  pozná státní symboly   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 

škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 chápe člověka, jako tvora společenského s respektováním jeho 
individuálních vlastností 

 dodržuje základní pravidla společenského chování při 

seznamování s dětmi i dospělými 

 rozlišuje základy společenského chování v rodině, škole a snaží 

se je dodržovat 

 rozpoznává negativní projevy chování a zaujímá své stanovisko 

 respektuje pravidla bezpečnosti práce v odborných učebnách 

Soužití lidí – co nás spojuje a rozděluje 

Rodinný život 

Mezilidské vztahy 

Společenské normy 

Pravidla bezpečnosti práce 

 

ČJS-5-2-01p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 

v obci (městě) 
 dodržuje pravidla soužití   

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

 vnímá národní regionální kulturní tradice 

 respektuje odlišné kultury 

 poznává různé vlastnosti lidí a jejich vliv na mezilidské vztahy 

 rozlišuje některé negativní vlivy v lidském chování 

 vyjadřuje a obhajuje svůj názor 

 poznává omyly své, a svých vrstevníků 

 řeší spory a omyly nenásilnými způsoby společně se spolužáky 

Seznámení s pojmem kultura  

Tradice rodinné a národní a srovnání s odlišnými způsoby 
ve světě 

Pravidla společenského chování 

 

ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 

v obci (městě) 
 dodržuje pravidla pro soužití   

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické principy 

 vnímá vztahy ve svém kolektivu jako přátelské, neutrální, 
nepřátelské 

 nepoužívá neslušné, hrubé či urážlivé výrazy v rozhovoru s 
jinými lidmi 

 rozlišuje svá práva a povinnosti ve škole i v rodině 

 rozpozná protiprávní aspekty chování 

 vnímá prvky právní ochrany občanů 

Komunikace mezi vrstevníky a s dospělými 
Způsoby řešení konfliktů 

Práva a povinnosti členů rodiny 

Protiprávní jednání 
 

 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků 

a dospělých 
 pozná nevhodné chování   

ČJS-5-2-03p zná základní práva dítěte, práva a povinnosti 

žáka školy 
 zná svá práva a povinnosti   

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 

používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 

cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

 

 rozliší některé formy vlastnictví z blízkého prostředí 

 chápe rozdíl mezi hmotným a nehmotným majetkem 

 používá peníze k drobným nákupům pro vlastní potřebu 

Vlastnictví a majetek 

Hospodaření z penězi 

VV – Lidé kolem nás 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze 
 používá peníze , zkontroluje si cenu nákupu a vrácené peníze   

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními 

možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz 
 porovná svá přání se svými finančními možnostmi, pozná riziko 
půjčování peněz 

  

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, 

uvede příklady základních příjmů a výdajů 
 sestaví jednoduchý rozpočet, uvede příklady příjmů a výdajů   

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí obce (města) 

 vnímá významné sociální rozdíly v blízkém okolí 

 všímá si přírodního prostředí a společenských změn v obci 

Výchova k toleranci a empatii 
Druhy sociální pomoci 

Základní globální problémy 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů 

 Vysvětlí, proč spořit 

 Rozhoduje, jak naložit se získanými penězi 

 Přemýšlí o tom, proč je dobré vytvářet rozpočet 

 Hledá možnosti, jak uspořit 

 Rozumí pojmům hotovostní a bezhotovostní platba 

 Zaznamenává příjmy a výdaje do tabulky 

 Seznamuje se s modelovou rodinou 

Rozpočet 

Spoření 
Příjmy 

Výdaje 

 

LIDÉ A ČAS 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 třídí ,porovnává a řadí časové údaje Kalendář a letopočet 
Proměny způsobu života 
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 

jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 

základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek 

 navštěvuje knihovnu a učí se vyhledávat potřebné informační 

zdroje 

 pracuje s obrazovým materiálem, písemnými památkami či 

jinými informačními zdroji pro pochopení minulosti.  

 dodržuje zásady chování v chráněných krajinných 
územích,zásady správného chování ke kulturním památkám  

Knihovna jako zdroj informací.  

Obrazový materiál, písemné památky, informační zdroje – 

práce s textem 
Chráněné krajinné oblasti 

Kulturní  památky 

 

PČ , VV – Lidé a čas 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

 vlastními slovy prezentuje získané poznatky o minulosti 
regionu.  

 vyjadřuje rozdíly mezi pověstmi a historickými skutečnostmi 

 jmenuje státní útvary, kterými byl region součástí 

Domov a vlast 

Mistní historické události a báje 

 

ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 

dávných dobách 
 rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách 

  

ČJS-5-3-03p zná významné události, které se vztahují k 

regionu a kraji 
 zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji   

ČJS-5-3-03p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 
přírodní památky v okolí svého bydliště 

  vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 
památky ve svém okolí 

  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

 popisuje způsob života lidí podle vybraných ukázek Život našich předků 

Rodný kraj 
 

 

ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 

dávných dobách 
 rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách 

  

ČJS-5-3-04p zná významné události, které se vztahují k 
regionu a kraji 

 zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji   

ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 

přírodní památky v okolí svého bydliště 
 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 
památky v okolí svého bydliště 

  

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních 

svátků a významných dnů 
 rozliší  některé významné mezníky v dějinách země 

 vysvětluje důvody a souvislosti pro zařazení státních svátků 

Nejvýznamnější události  z historie ČR 

Státní svátky 

Staré pověsti české 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

 rozlišuje principy třídění živé a neživé přírody a principy 

rovnováhy v přírodě 

 rozpozná zásahy člověka do přírodního prostředí 

 vysvětluje vztahy organizmů a neživé přírody 

Živá a neživá příroda  

Rovnováha v přírodě. 

Vlivy člověka 

 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost 

živé a neživé přírody 
 poznává propojenost živé a neživé přírody   

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

 vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi Země jako součást Sluneční soustavy a vesmíru 

Slunce jako zdroj života na Zemi 

 

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  umí popsat střídání ročních období   

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

 třídí a charakterizuje vybrané ekosystémy 

 vysvětluje možnosti přizpůsobení se organismů v určitém 
ekosystému 

Ekosystémy – objasnění pojmu, dělení na společenstva 

přírodní a umělá 
ENV 

Ekosystémy.  
VV – Rozmanitosti přírody 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v 

nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí 
 poznává přírodní společenstva v okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí 

  

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 

projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 rozlišuje vybrané druhy organismů do známých skupin 

 porovnává základní životní projevy u konkrétních organismů 

 pracuje s atlasy, klíčem 

Znaky a podmínky života 

Stavba těla některých organismů 

 

 

ČS - 5. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

 určuje světové strany pomocí buzoly. Porozumí některým 

symbolům turistické mapy. Učí se orientaci na mapě ČR 

Místo, kde žijeme – obec, život v regionu x ČR 

Práce s mapou – vyhledává nejznámější pohoří, nížiny, 

řeky a města ČR 

VV – Místo,kde žijeme 
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ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 

republiky, určí světové strany 
 orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany   

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

 určuje světové strany pomocí buzoly na mapě i v přírodě 

 zachycuje důležité orientační body v terénu 

Světové strany – určování pomocí buzoly a některých 

přírodních jevů, Orientační linie 
Zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě 
  řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě   

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 rozeznává základní rozdíly mezi náčrtem, plánem a mapou 

 pomocí různých druhů map charakterizuje zeměpisné a přírodní 
prvky místní krajiny, typu půd, rostlin a živočichů 

 podle mapy popisuje polohu ČR a Evropy 

 pracuje s mapou při určování světových kontinentů a oceánů 

 orientuje se na mapě střední Evropy 

 vyhledává na mapě některé významné státy EU a střediska 

cestovního ruchu 

Práce s mapou – druhy map, orientace na obecně 
zeměpisné a poltické mapě 

ČR v rámci Evropy 

Evropské státy 
Světadíly a Oceány – poloha Evropy v rámci světa 

Co je EU 

 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její 
zeměpisné poloze v Evropě 

  má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze 
v Evropě 

  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

 pracuje s typickými regionálními zvláštnostmi Místní krajina 

Základní historická fakta místního regionu 
Kultura v  obci 

 

ČJS-5-1-04p zná region, ve kterém bydlí, jeho 
pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

  zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti 

  

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti i v jiných zemích 

 sděluje základní fakta popisu cizího regionu z vlastní zkušenosti 

 porovnává a sděluje získané poznatky ze života a přírody cizích 

zemí 

Regiony ČR 

Turisticky nejnavštěvovanější místa Evropy  

 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest   

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
 vyjadřuje svými slovy územně správní pojmy obce, regionu 

 jmenuje státní symboly, zná jejich podobu 

Základy státního zřízení a politického systému v ČR 

Státní správa a samospráva 

Státní symboly - popis 

 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky  pozná státní symboly České republiky   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 

škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 chápe člověka jako tvora společenského s respektováním jeho 

individuálních vlastností 

 dodržuje základní pravidla společenského chování při 

seznamování s dětmi i s dospělými 

 rozlišuje základy společenského chování v rodině, škole a 

dodržuje je 

 rozpoznává negativní projevy chování a zaujímá své stanovisko 

 dodržuje pravidla bezpečnosti práce v odborných učebnách a 
respektuje je 

Soužití lidí 

Pravidla mezilidského chování, pravidla bezpečnosti 
práce 

 

ČJS-5-2-01p  dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 

v obci (městě) 
   dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)   

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 

společném postupu řešení 

 vnímá národní regionální kulturní tradice 

 respektuje odlišné kultury 

 poznává různé vlastnosti lidí a jejich vliv na mezilidské vztahy 

 rozlišuje některé negativní vlivy v lidském chování 

 vyjadřuje a ohajuje svůj názor 

 rozliší omyly své, a svých vrstevníků 

 řeší spory a omyly nenásilnými způsoby společně se spolužáky 

Člověk, kultura a umění 

Ochrana kulturního bohatství 

Chování v konfliktních situacích a tolerance  

Důsledky  negativního chování 
Pravidla společenského chování 

 

 ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 

v obci (městě) 
 dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)   

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 

se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické principy 

 vnímá vztahy ve svém kolektivu jako přátelské, neutrální, 

nepřátelské 

 nepoužívá neslušné, hrubé či urážlivé výrazy v rozhovoru s 
jinými lidmi 

Právo a spravedlnost 

Základní lidská práva a povinnosti 

Morálka a mravnost 
Právní ochrana 
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 dodržuje své povinnosti ,zná svá práva ve škole i v rodině 

 poznává protiprávní aspekty chování 

 rozpozná  prvky právní ochrany občanů 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků 

a dospělých 
 rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých   

ČJS-5-2-03p zná základní práva dítěte, práva a povinnosti 

žáka školy 
 zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy   

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 

používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

 pozná některé formy vlastnictví z blízkého prostředí 

 chápe rozdíl mezi hmotným a nehmotným majetkem 

 používá peníze k drobným nákupům pro vlastní potřebu 

Potřeby člověka 

Hmotný a nehmotný majetek 

 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze 
  používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 

cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze 

  

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními 
možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz 

  porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, 
uvede příklady rizik půjčování peněz 

  

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, 

uvede příklady základních příjmů a výdajů 
  sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady 

základních příjmů a výdajů 

  

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí obce (města) 

 vnímá významné sociální rozdíly v blízkém okolí 

 všímá si přírodního prostředí a společenských změn v obci 

Lidé v nouzi – pomoc státu, charity a dobrovolných 

organizací 
Základní globální problémy ve světě 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 Vysvětlí, proč spořit 

 Vysvětlí, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 pracuje s pravidelným příjmem peněz v modelové rodině 

 zodpovědně rozhoduje o svých výdajích 

 zaznamenává příjmy a výdaje modelové rodiny do tabulky 

hospodaření 

Příjmy 

Výdaje 

Rozpočet 
Půjčka 

 

LIDÉ A ČAS 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 seznamuje se s časovou přímkou Nejzákladnější historická data 19. a 20. století v ČS  

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 

základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 

movitých kulturních památek 

 navštěvuje knihovnu a učí se vyhledávat potřebné informační 
zdroje 

 pracuje  s obrazovým materiálem, písemnými památkami či 
jinými informačními zdroji pro pochopení minulosti 

 využívá poznatků o kulturních památkách a krajinných územích 
k jejich ochraně 

Seznamuje se, jak správně pracovat s informačními zdroji 
Chráněná krajinná oblast a národní parky 

Kulturní movitá či nemovitá památka 

Zásady správného chování 

 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

 vlastními slovy prezentuje získané poznatky o minulosti regionu 

 vyjadřuje rozdíly mezi pověstmi a historickými skutečnostmi 

 jmenuje státní útvary, kterými byl region součástí 

Minulost kraje a předků  

ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 
dávných dobách 

 rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 
dobách 

  

ČJS-5-3-03p zná významné události, které se vztahují k 

regionu a kraji 
 zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji   

ČJS-5-3-03p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 

přírodní památky v okolí svého bydliště 
 03p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště 

  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních specifik 

 popisuje způsob života lidí podle vybraných ukázek Rodný kraj ve srovnání s různými oblastmi v ČR   

ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 
dávných dobách 

  rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 
dobách 

  

ČJS-5-3-04p zná významné události, které se vztahují k 

regionu a kraji 
 zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji   

ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 
přírodní památky v okolí svého bydliště 

 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 
památky v okolí svého bydliště 

  

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

 zná některé významné  mezníky v dějinách země 

 vysvětluje důvody a souvislosti pro zařazení státních svátků 

Historické a kulturní události země   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
 pracuje s  principy třídění živé a neživé přírody a principy Stabilita v krajině 

Vliv člověka na životní prostředí 
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neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

rovnováhy v přírodě 

 rozliší negativní a pozitivní zásahy člověka do přírodního 

prostředí 

 vysvětluje vztahy organizmů a neživé přírody 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost 
živé a neživé přírody 

  na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé 
přírody 

  

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

 pracuje s globusem, seznamuje se s pohyby planet 

 vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi 

 uvádí důsledky pohybu Země kolem osy, Slunce 

Seznámení s glóbem 

Střídání dne a noci 
Střídání ročních období 

 

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období     

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 

 charakterizuje vybrané ekosystémy 

 vysvětluje možnosti přizpůsobení se organismů v určitém 
ekosystému 

Ekosystém lesa, pole, louky, rybníka ENV 

Ekosystémy 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v 

nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí 
 poznává společenstva ve svém okolí   

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 

projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 rozlišuje vybrané druhy organismů do známých skupin 

 porovnává základní životní projevy u konkrétních organismů 

 pracuje s atlasy, klíčem 

Dělení organismů 

Fauna a flóra 

 
 

ENV 

Základní podmínky života 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

 rozliší negativní a pozitivní vlivy člověka na životní prostředí 

 uvádí příklady ochrany životního prostředí 

 rozlišuje různé přírodní zdroje a jejich využívání člověkem 

Ochrana a tvorba životního prostředí 

Ekologické katastrofy a živelné pohromy 

Zdroje energie, surovin, potravy 

ENV 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 
Vztah člověka k prostředí 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob 

péče o drobná domácí zvířata 
 zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná 

domácí zvířata 

  

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 

životního prostředí 
 chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí   

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje 

některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které 

ho poškozují 

 popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, 
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 

  

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 

nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

    

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 
 reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

  

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 
 dodržuje správné zásady pro provádění jednoduchých pokusů Pokusy  

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami   provádí jednoduché pokusy se známými látkami   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

 popisuje stavbu lidského těla,orgánových soustav a jejich funkci Základní stavba a funkce orgánových soustav  
Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

Péče o zdraví a zdravá výživa 

 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky 

související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního 

stylu 

 uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s 

preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

  

JS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje 

se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
 orientuje se v etapách průběhu lidského života Vývojové etapy člověka  

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  rozlišuje jednotlivé etapy lidského života   

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob 

 vhodně naplňuje svůj denní režim 

 uplatňuje zásady správné výživy 

Denní režim  
Zásady správného životního stylu 

 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 

 rozpoznává možná nebezpečí ohrožující bezpečnost a zdraví Zásady chování za mimořádných událostí 
Osobní bezpečí 
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chodec a cyklista 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 

mimořádné události  

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události  

  

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci 

na hřišti 

 uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; 

správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

  

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

 uvědomuje si okolnosti zneužívání léků a návykových látek Návykové látky a závislosti  

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky  odmítá návykové látky   

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 chrání své zdraví dodržováním základních hygienických zásad 

 v modelových situacích poskytne péči nemocnému členu 

rodiny, odpovídající jeho věku 

 dbá o pravidelnou tělesnou a intimní hygienu a uvědomuje si 

zdravotní důsledky zanedbání 

 respektuje zásady zacházení s léky a uvědomuje si možné 

následky při nesprávném užívání 

Zásady správné hygieny 
Prevence před nemocemi 

Péče o tělesné a duševní zdraví 

 

 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 poskytne první pomoc u lehčích poranění Zásady první pomoci  

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí 

lékařskou pomoc 
  ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou 
pomoc 

  

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 

a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování 

mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 chápe význam rodiny, soužití, proměn během života 

 orientuje se ve vztazích mezi lidmi z jeho prostředí 

 osvojuje si základy asertivního chování 

 rozlišuje rozdíly mezi stavbou těla muže a ženy 

 uvědomuje si změny probíhající v těle děvčat a chlapců v době 

puberty 

 uplatňuje získané informace o přátelství, lásce, sexu, 

antikoncepci, pohlavním zneužívání a  v obraně proti němu, ve 
svém vlastním životě 

Rodina a domov 

Komunikace v rodině 

Členové rodiny a jejich role 
Dospívání a základy sexuální výchovy 

 

ČJS-5-5-08p uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 

a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

  

 


