
TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Přírodověda pro 4. ročník - 1. díl - H. Kholová, K. Hísek, L. a J. Knotkovi; 

Přírodověda pro 4. ročník - 2. díl - A. Novotný a kol., nakladatelství Alter, 1995  

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Živá příroda 
-  čím se rostliny liší od živočichů 

-  třídění rostlin, hub a živočichů 

-  přírodní společenstva na podzim 

-  pozorování domácích zvířat 

-  poznávání rostlin a živočichů 

-  půda 

-  potravní řetězec 

-  ekologie 

-  příklady potravních pyramid 

září 

říjen 

2. V lese 
-  stromy v lese 

-  živočichové v lese 

říjen 

listopad 

3. Živá příroda 
- přírodní společenstva v zimě 

prosinec 
4. Vlastnosti látek 

-  měření vlastností látek 

-  jiné vlastnosti látek 

-  magnetická síla 

-  kompas 

5. Neživá příroda 
-  vlastnosti vzduchu 

-  vlastnosti vody 

-  vlastnosti hornin, nerostů a půdy 

-  Slunce a Země 

leden 

6. Výchova ke zdraví 
-  zdraví a jeho ochrana 

-  výživa a zdraví 

-  základy rodinné výchovy 

-  prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek 

únor 

7. Živá příroda 
- přírodní společenstva na jaře 

březen 

duben 

8. U lidských obydlí 
-  rostliny u lidských obydlí 

-  živočichové u lidských obydlí 

březen 

Předmět: PŘÍRODOVĚDA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)                  Školní rok 2018/2019 



9. Na poli 
-  rostliny na poli 

-  živočichové na poli 

duben 

10. Na louce 
-  rostliny na louce 

-  živočichové na louce 

květen 

11. Rostliny ve vodě a jejím okolí 
-  vodní rostliny 

-  vodní živočichové 

květen 

červen 

12. Živá příroda 
- přírodní společenstva v létě 

červen 

 

 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Země ve vesmíru - Holovská H. a kol., nakladatelství Alter 1996 

Člověk a technika - Kolář M. a kol., nakladatelství Alter 1996 

Život na Zemi - Kholová H. a kol., nakladatelství Alter 1996 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Magnetická síla 

   Gravitační síla 

   Slunce, sluneční soustava 

   Pozorujeme Měsíc 

září  

2. Proč se střídá den a noc 

    Proč se střídá roční období 

    Výprava do vesmíru 

    Zajímavosti 
- osobní hygiena, zdraví, režim dne 

říjen 

3. Stroje ve službách člověka 

- formy a zdroje 
- dopravní výchova, zásady první pomoci 

listopad 

Předmět: PŘÍDOVĚDA                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Iveta Peštuková, Mgr. Eva Podvalová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)       Školní rok 2018/2019 



4. Energie 
- osobní bezpečnost 

- elektrická energie, elektrický proud prosinec 

leden 
5. Jak se vyrábí 

- sklo, papír, plast 

6. Příjem informací 
- tisk, přenos zvuku a obrazu 

leden 

7. Rozmanitost přírodních podmínek únor 

8. Třídění organismů 

Člověk 
- ochrana přírody 

- životní podmínky 

březen 

9. Člověk 
- režim dne, zásady první pomoci, výživa 

- základy rodinné a sexuální výchovy 

- lidské tělo 

- kostra 

- svaly 

- kůže 

- oběhová soustava 

- dýchací soustava 

- trávicí soustava 

- močová soustava 

- rozmnožovací soustava 

- nervová soustava 

- smyslová ústrojí  

duben 

květen 

10.  Shrnutí a opakování 
- prevence užívání návykových látek, osobní bezpečí 

červen 

 

 

 

 

 


