
Roční plán práce 

 

Třída: IV.A        Předmět: Přírodověda 

Vyučující: Markéta Kramárová     Počet hodin týdně: 2 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Rozmanitost přírody  - dělení přírodnin 

Podmínky života na Zemi 

 

Definuje podmínky života na Zemi. 

Popíše postavení Země ve vesmíru. 

Objasní význam Slunce pro život na 

Zemi. 

Objasní střídání dne, noci a ročních 

období jako důsledku pohybu Země 

ve vesmíru. 

 

 

Byliny – stavba těla, léčivé a jedovaté 

Rostliny kulturní a plané 

Vybaví si a pojmenuje běžně se 

vyskytující rostliny a houby 

v jednotlivých společenstvech. 

Pojmenuje běžné zemědělské plodiny, 

vysvětlí jejich význam a použití. 

 

 

Houby – dělení, význam 

 

 

 

 

Dřeviny – třídění a stavba dřevin, význam 

Listnaté keře a stromy 

Ovocné stromy a keře 

 

Vybaví si a pojmenuje běžně se 

vyskytující rostliny a houby 

v jednotlivých společenstvech. 

 

 

Pojmenuje a zařadí různé druhy 

zeleniny a ovoce. 

 

 

Jehličnaté keře a stromy 

Život a význam stromů 

 

  

Živočichové – třídění, charakteristika 

Domácí a volně žijící zvířata 

 

Vybaví si a pojmenuje běžně se 

vyskytující živočichy v jednotlivých 

společenstvích, popíše stavbu jejich 

těla, vysvětlí jejich způsob života. 

 

  

 

Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a 

horniny, půda 

 

  

Člověk – vznik a vývoj, vnitřní stavba 

Člověk a společnost 

 

Popíše stavbu lidského těla. 

Pojmenuje hlavní části kostry. 

Objasní význam svalstva. 

Pojmenuje a ukáže na modelu některé 

vnitřní orgány. 

 

 

Přírodní společenstva – les, rybník, louka Charakterizuje některá společenstva – 

les, louka, voda, u lidských obydlí. 

Zařadí běžně se vyskytující živočichy 

a rostliny správně do jednotlivých 

 



společenstev. 

Popíše rostlinná patra v lese. 

Popíše vlastními slovy, jak se máme 

v lese chovat. 

Vybaví si základní pravidla ochrany 

před povodněmi. 

 

Přírodní společenstva - zahrada, pole 

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova – bezpečnost na kole, 

dopravní značky 

 

Charakterizuje některá společenstva – 

les, louka, voda, u lidských obydlí. 

Zařadí běžně se vyskytující živočichy 

a rostliny správně do jednotlivých 

společenstev. 

 

Popíše vlastními slovy zásady první 

pomoci (zlomeniny, zástava 

dýchání,atd). 

Uvede telefonní čísla tísňového 

volání. 

Aplikuje zásady péče o zdraví, 

vysvětlí význam sportování, správné 

výživy. 

Uplatňuje účelní způsoby chování 

v situacích ohrožující zdraví. 

 

Dopravní 

hřiště 

Dopravní výchova 

Opakování 

Vysvětlí pojmy evakuace obyvatel a 

evakuační zavazadlo. 

Vysvětlí pojmy terorismus a 

anonymní oznámení. 

Pojmenuje běžně užívané elektrické 

spotřebiče. 

Vlastními slovy popíše zásady 

manipulace s el.spotřebiči. 

Popíše vlastními slovy zásady 

poskytnutí první pomoci při zasažení 

el.proudem. 

 

 

 


