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Ročník Výstupy školy:  žák by měl Učivo Průřezová témata 

     8.  

 

• zdroje zvuku, ozvěna, hudební 

nástroje, škodlivost nadměrného 

hluku  

 

  

 

 

 

• nebezpečné látky a přípravky, 

chemikálie 

 

• mimořádné události, úniky 

nebezpečných látek, havárie 

chemických provozů, ekologické 

katastrofy 

 

• vzduch, kyslík, jako složka vzduchu, 

čistota ovzduší, smog   

 

 

 

• hospodářsky důležité rostliny   

• významní zástupci vybraných rostlin 

a živočichů     

• rozšíření, význam a ochrana rostlin a 

živočichů    

• kraje, města, doprava 

• zajímavosti regionu 

• zeměpisná poloha našeho regionu, 

orientace                  

 

6.1- poznávací 

schopnosti (vzájemné 

poznávání ve třídě) 

6.1- mezilidské vztahy 

(chování podporující 

dobré vztahy) 

 

 

 

6.5 – vztah člověka k 

prostředí (tolerance, 

spolupráce,  slušné 

chování) 

6.1 - mezilidské vztahy 

( péče o dobré vztahy, 

respekt, podpora, 

pomoc) 

6.1 –komunikace 

(pozdrav, prosba, 

poděkování) 

 

6.1 – psychohygiena 

(organizace času) 

Základní poznatky z fyziky: 

• poznat jednotlivá skupenství 

• poznávat a rozeznat zdroje zvuku 

• seznámit se s vlivem nadměrného 

hluku na životní prostředí a zdraví 

člověka 

Základní poznatky z chemie:                                       

• poznat kyslík, jako nezbytnou 

součást vzduchu a tím 

nepostradatelnou složku pro život 

člověka, zvířat i rostlin             

• poznat způsoby znečišťování vody 

• poznat způsoby znečišťování 

vzduchu     

Základní poznatky z přírodopisu: 

• poznávat hospodářsky důležité 

rostliny, jejich pěstování, způsob 

zpracování  
• poznávat vybrané zástupce zvířat a 

rostlin   

• seznámit se s pojmem les – 

význam, společenství stromů, 

rostlin a hub  

 

Základní poznatky ze zeměpisu: 

• procvičovat určování na mapě 

• najít na mapě ČR kraj, a místo 

školy 

• dokázat se na mapě města 

orientovat se podle bodů 

 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

Výtvarná výchova – 

malba a kresba 

Pracovní činnosti – 

modelování, 

stavebnice  

Jazyková 

komunikace -tvoření 

jednoduchých vět 

Výtvarná výchova – 

malba a kresba 

Jazyková 

komunikace - formy 

společenského styku 

(pozdrav, 

poděkování, prosba 

a omluva) 

Matematika – 

orientace v prostoru 

a čase 

Jazyková 

komunikace - 

tvoření 

jednoduchých vět a 

rozvíjení souvislého 

vyjadřování 

Pracovní činnosti – 

práce s papírem 

Projekty školy – 

velikonoční a 

vánoční výstavky 

prací žáků k dané 

tématice 


