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Přírodověda - 5. ročník (Mgr. Jiří Křiček)
Měsíc

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

SebeHodnocení
hodnocení
učitele

Probraná látka
Charakterizuji pojem ekosystém pole
Znám zástupce obilnin, okopanin, luskovin, olejnin, pícnin, textil. plodin a plevelů
Znám typické živočichy našich polí
Znám zástupce ovocných stromů a keřů, rozlišuji zeleninu dle konzumované části
Poznám hospodářská zvířata ( názvy samců, samic, mláďat, znám jejich užitek)
Umím vyjmenovat zástupce živočichů žijících volně v blízkosti lidského obydlí
Rozlišuji plody dužnaté a suché
Dělím rostliny na plané, užitkové a okrasné
Popíšu, jaký význam má Slunce pro rostliny a živočichy
Vím, jakým způsobem člověk získává a využívá energii

Uvědomuji si nutnost šetření energií
Rozlišuji obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
LISTOPAD Dělím suroviny na nerudní suroviny, rudy a paliva (energetické suroviny)
Dělím horniny na vyvřelé, usazené a přeměněné, vím, co jsou energ. suroviny
Definuji pojem ložiska nerost. surovin, znám nejrozšířenější minerály v ČR
Seznamuji se s elektrickým obvodem
PROSINEC Popíšu základní funkce orgánových soustav
Vím, čím jsou jednotlivé orgánové soustavy tvořeny
Znám zásady poskytnutí první pomoci
Dokážu ošetřit drobná poranění
LEDEN
Vím, proč je důležité dodržovat osobní čistotu
Vysvětlím, jak se moje tělo brání před škodlivými organismy
Znám nebezpečné a jedovaté látky a organismy ve svém okolí
ÚNOR
Vím, jak se zachovat v případě požáru
Znám způsoby varování před nebezpečím
Umím popsat, jak postupovat při evakuaci, vím, co patří do evakuovačního zavazadla
Třídím organismy do skupin (bakterie a sinice, houby, rostliny, živoč.) a popíšu je
BŘEZEN Hodnotím činnosti člověka, které podporují nebo poškozují životní prostředí
Znám význam botanických/zoo zahrad, umím uvést typické zástupce rostlin a
živočichů
Znám základní informace o postavení Země ve vesmíru
Rozlišuji fáze Měsíce
DUBEN Pojmenuji planety kamenné a plynné, znám jejich základní charakteristiky
Orientuji se v rozdílech mezi menšími tělesy sluneč. soustavy (komety a meteorická
tělesa)
Umím popsat význam rodiny
Definuji pojem manželství a popíšu specifika manžels. vztahu
KVĚTEN
Znám možné způsoby zajištění péče o děti
Znám pravidla slušného chování a způsoby řešení konfliktů
Vím, jak se chovat v nebezpeč. situacích (šikana, týrání, návykové látky, …)
ČERVEN Znám pravidla silničního provozu (role chodce a cyklisty)
Chráním své osobní bezpečí (ochranné prvky při sportu, vyhodnoc. dopr. situace)
1/1

