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5.4 Člověk a příroda 

 
Vyučovací předmět: Člověk a příroda 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět člověk a příroda je zařazen v 7. – 10.. ročníku s celkovou časovou dotací 3 hodiny 

týdně. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, učebnách PC, v přírodě, na školním pozemku, ve 

skleníku a při vycházkách a exkurzích. 

Do předmětu jsou začleněny okruhy: rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, mezilidské 

vztahy, komunikace a hodnoty, postoje  z průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výchova – 6.1,   okruhy: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 

životního prostředí a vztah člověka k prostředí z průřezového tématu Enviromentální 

výchova – 6.5, okruh: fungování a vliv médií ve společnosti z průřezového tématu Mediální 

výchova – 6.6. 

Vyučovací předmět je rozdělen do pěti tématických okruhů: 

• Základní poznatky z fyziky 

• Základní poznatky z chemie 

• Základní poznatky z přírodopisu 

• Základní poznatky ze zeměpisu 

 

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o životě společnosti a o přírodě. 

Rozvíjí schopnosti vnímat přírodní zákonitosti, vnímání vztahů mezi člověkem a přírodou, 

Pomáhá vytvářet citový vztah k vlasti, k ostatním lidem i k životnímu prostředí. Výuka 

vychází z vlastních zkušeností a praktických činností žáků i z jejich konkrétních poznatků 

z regionu. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 
 Kompetence k učení – K1 

 

a) žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení, včetně mnemotechnických pomůcek a 

jiné pomocné techniky 

 

Učitel: 

• na praktických cvičeních žákovi vysvětluje smysl a cíl učení, posiluje pozitivní vztah 

k učení, podporuje soustředěnost, samostatnost, tvořivost, schopnost vydržet na 

potřebnou dobu u učebních činností  

• ve výuce upřednostňuje prioritu aktivních dovedností, učivo používá jako prostředek 

k jejich získávání 

• umožňuje žákům pozorovat, experimentovat, srovnávat a vyhodnocovat závěry 

 

b) žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a pomůckami 

 

Učitel: 

• učí žáky vyhledávat potřebné informace v učebnicích, encyklopediích a časopisech 

• vede žáky k využívání PC při vyhledávání informací 
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• prostřednictvím četby, přírodovědných vycházek, exkurzí, besed a soutěží motivuje 

vztah žáků k životnímu prostřední a ochraně přírody  

 

g) dokáže získané znalosti používat v praktickém životě 

 

Učitel: 

  . vhodným vedením, nápodobou, osobním příkladem vede žáky ke vhodnému vztahu 

k přírodě a životnímu prostředí 

     . často využívá modelové situace a přirozeného prostředí k procvičování a upevňování 

znalostí 

 

Kompetence k řešení problémů – K2 

 

a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Učitel: 

• prostřednictvím praktických problémových úloh, modelových situací a příkladů ze 

života učí žáky problém řešit, volit přijatelné způsoby řešení problémů 

• učí žáky získané poznatky a zkušenosti převádět do reálného života, podporuje 

samostatnost, tvořivost a logické myšlení, schopnost pochopení významu věcí, jevů a 

dějů, jejich vlastností a souvislostí 

 

 Kompetence sociální a personální – K4 

 

e) žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré 

mezilidské vztahy 

 

Učitel: 

• uplatňuje při vyučování skupinovou práci, klade důraz na spolupráci ve třídě a 

vzájemnou pomoc žáků při učení 

• vede žáky k oceňování spolužáků ve skupině za dobrou práci 

• vede žáky ke slovnímu sebehodnocení 

• hodnotí individuální pokroky každého žáka 

• učí trpělivosti, povzbuzuje a používá v převaze prvky pozitivní motivace  


