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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Úvod do ekologické výchovy
Ročník: 5.
Výstup
-

-

seznamuje se s krajinou kolem sebe, zná ji,
umí se v ní orientovat
zná druhy a vlastnosti vody, umí o ni pečovat
zná půdu a její druhy a umí o ně pečovat
zná chráněné krajinné oblasti a národní
parky, umí se orientovat
uvědoměle přispívá k ochraně životního
prostředí
zná člověka a jeho vlastnostiorientuje se v základních technických
znalostech
zná a využívá přírodní zdroje
orientuje se v základních znalostech výroby
různých výrobků jak teoreticky, tak
v jednoduchých a prakticky
dovede definovat vztah člověka k přírodě a
jeho využívání přírody
ví, co znamená těžba přírodnin
ví, k čemu slouží elektrárny, zná druhy
elektráren, orientuje se v jejich využití
(jaderné elektrárny)

Učivo
Životní prostředí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, zajistí,
nebo poskytne první pomoc
při úrazech (podle svých
možností a schopností)
EV – základní podmínky
života na zemi, třídění sběru

OSV – seberegulace,
Rozmanitost podmínek života na sebekontrola
zemi
VDO – zásady slušného
chování
PŘ – poznávání přírody a
jejích souvislostí
VL – poznávání země, vlasti,
mapy, orientace v terénu,
dějiny atd.
ČJ – texty v učebnicích,
čítankách i ve společné četbě

Poznámky
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- získává vztah ke zvířatům, zná jejich základní
druhy a využití
- získává vztah k rostlinám a zná jejich základní
druhy a využití
-

umí pracovat s buzolou
umí pracovat s mapou
orientuje se podle přírodních úkazů
umí své chování přizpůsobit různým typům
krajiny

Člověk a živá příroda

TV – sebehygiena,
sebekontrola
Orientace v terénu
VV – ekologické náměty
PV – ekologické náměty

- uvědoměle třídí odpady
- zná vlastnosti věcí a jejich rozlišování
- pomáhá při sběru

Člověk a odpady

-

Osobní hygiena

uvědoměle pečuje o své tělo
udržuje čistotu sebe sama i svého okolí
zná anatomii lidského těla
zná základy první pomoci, uvědoměle ji
poskytuje nebo zajistí podle svých možností a
schopností

M – slovní úlohy
s ekologickou tématikou

HV – písně s tématikou
přírody, zvířat, lidských
činností, lásky k vlasti atd.

Kolektivní práce
Práce ve skupinkách
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