ČLOVĚK A JEHO SVĚT
I. období I. stupně
Vzdělávání v tomto předmětu rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a
pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Tak se utváří jejich
prvotní ucelený obraz světa.
Obsah učiva je rozčleněn do pěti tematických okruhů. V tematickém okruhu Místo,
kde žijeme se žáci učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, problematiku ochrany zdraví, života a majetku a na
problematiku obrany státu. V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Uvědomují si význam tolerance, solidarity,
vzájemné úcty, snášenlivosti. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v čase a
v dějích. Zjišťují, jak a proč se čas měří. Začínají od událostí v rodině, obci, v regionu a
postupují k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. V tematickém okruhu
Rozmanitost přírody prakticky poznávají okolní krajinu, hledají důkazy o proměnách přírody,
sledují vliv člověka na okolní prostředí a učí se přírodu chránit. V tematickém okruhu Člověk
a jeho zdraví žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození. Získávají informace o
nemocech, o zdravé výživě, o zdravotní prevenci, o první pomoci. Postupně si uvědomují,
jakou odpovědnost má každý za zdraví a bezpečnost sebe i ostatních.
Výuka prvouky je realizována především prací žáků ve skupinách – v encyklopediích
vyhledávají potřebné informace, třídí získané poznatky, při osvojování potřebných dovedností
vytvářejí konkrétní i modelové situace. Zda výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně,
knihovně, v muzeu, na školní zahradě či v okolí školy, to záleží na probíraném učivu.
V průběhu školního roku jsou zařazovány projekty týkající se zdraví - Zdravé zuby,
projekty, kde se spolupracuje s Policií ČR - AJAX , projekty zaměřené na ochranu životního
prostředí – SOKRATES - třídění odpadu apod.

2. období - I. stupně
V oblasti Člověk a jeho svět žák ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky, dovednosti a
prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v 1. období vzdělávání.
Ve 4. i 5. ročníku je vzdělávací oblast Člověk a jeho svět dělena do dvou předmětů –
Přírodověda a Vlastivěda.
Přírodověda jako předmět se opírá o vybrané poznatky z různých přírodovědných
oborů. Svým pojetím je zaměřen na to, aby v procesu výuky žáci získali základní vědomosti
v oblastech:
Rozmanitost přírody
Neživá příroda, rostliny i živočichové v zimě
Přírodní společenstva na jaře
Třídění organismů
Země ve vesmíru
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí
Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných
přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a
výsledcích jejich činnosti.

Je dělena do těchto okruhů:
Místo, v němž žijeme
Naše vlast
Česká republika
Evropa, svět
Obrazy z českých dějin
Výuka je realizovaná prací žáků ve skupinách, vyhledáváním potřebných informací
v encyklopediích, jiné dostupné literatuře i na internetu, soutěžemi, řešením křížovek,
zařazením problémového vyučování,….
V průběhu školního roku žáci 4. ročníku navštíví sběrný dvůr na ul. M. Majerové,
absolvují exkurzi do Brna – návštěva historických památek. Žáci 5. ročníku navštíví Prahu a
její historické památky a absolvují exkurzi do planetária v Brně.
Mimo to žáci celý školní rok třídí odpad, v projektovém vyučování zpracovávají témata
Život v pravěku, Les, Rostliny, Vesmír.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
2
2
2
3
3

6. roč.
0

7. roč.
0

8. roč.
0

9. roč.
0

Výuka probíhá ve třídě v rámci center aktivit.
Při výuce budou učitelé směřovat jednotlivé činnosti k rozvíjení klíčových
kompetencí, což pro daný předmět konkrétně znamená:
Kompetence k učení
• vést žáky k utváření pracovních návyků v samostatné i týmové činnosti
• naučit žáky získávat informace z encyklopedií
• vést žáky k osvojení schopnosti vnímavě sledovat život kolem sebe, orientovat
se v něm
Kompetence k řešení problémů
• vést žáky k tolerantnímu přístupu k různým kulturním hodnotám
• nabízet žákům situace z každodenního života (první pomoc, ...)
Kompetence komunikativní
• naučit žáky základní společenské fráze – umět pozdravit, poděkovat,
• slušně o něco požádat, …
• vést žáky k rozšiřování jejich slovní zásoby při pojmenovávání pozorovaných
skutečností
Kompetence sociální a personální
• vést žáky k vytváření příznivého a tvůrčího klimatu ve skupině
• vést žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
• naučit žáka přirozeně vyjadřovat pozitivní city k sobě i k okolí
Kompetence občanské
• naučit žáky vyjadřovat vlastní názory a respektovat názory druhých
• naučit žáky ohleduplnosti k přírodě

