Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Klíčové kompetence

 Kompetence občanské:
o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
1. stupeň
Místo, kde žijeme – 1. období
Očekávané výstupy
Žák
► ČJS-3-1-01

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
Místo, kde žijeme – 2. období
Očekávané výstupy
► ČJS-5-1-02

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí

se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
► ČJS-5-1-02P

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Učivo
domov – orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa
a situace
Okolní krajina – působení lidí na krajinu, orientační body a linie
Evropa a svět – cestování
Lidé kolem nás
Učivo


chování lidí – rizikové situace; rizikové chování

Rozmanitost přírody – 2. období
► ČJS-5-4-05

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
► ČJS-5-4-06

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající

rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně
chránit
► ČJS-5-4-05p

popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
► ČJS-5-4-06p

reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných

událostech
Učivo


ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana
a tvorba životního prostředí, živelní pohromy a ekologické katastrofy



rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi;
mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

Člověk a jeho zdraví – 1. období
► ČJS-3-5-02

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru

a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
► ČJS-3-5-03

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne

komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné,
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
► ČJS-3-5-04

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

► ČJS-3-5-02p

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje

své zdraví a zdraví jiných
► ČJS-3-5-03p

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
► ČJS-3-5-04p

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

Člověk a jeho zdraví – 2. období
► ČJS-5-5-04

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví

a v modelových situacích simulujících mimořádné události
► ČJS-5-5-04p

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví

a v modelových situacích simulujících mimořádné události
Učivo


osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné
chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek;



přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby
odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku



mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení
(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
2. stupeň
Člověk ve společnosti
► VO-9-1-06

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi,

vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu
► VO-9-1-06p

v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob

za mimořádných událostí
Učivo


lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé
ve společnosti

Člověk, stát a právo
► VO-9-4-10p

v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací

Učivo


státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich
úkoly

Mezinárodní vztahy, globální svět
► VO-9-5-06

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj

ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu
a při řešení krizí nevojenského charakteru
► VO-9-5-06p

uvede příklady mezinárodního terorismu

Učivo


globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy, včetně válek
a terorismu, možnosti jejich řešení

FYZIKA
2. stupeň
Energie
► F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí
► F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí
Učivo


formy energie – ochrana lidí před radioaktivním zářením

CHEMIE
2. stupeň
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
► CH-9-1-02

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými

látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat nesmí
► CH-9-1-03

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie

s únikem nebezpečných látek

► CH-9-1-02p

pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými látkami

► CH-9-1-03p

reaguje na případy úniku nebezpečných látek

Učivo


zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě



nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a jejich význam



mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

Chemické reakce
► CH-9-4-03

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí

v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Učivo


faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu
výchozích látek, katalýza

Chemie a společnost
► CH-9-7-02

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových

situací z praxe
► CH-9-7-03p

zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu

prostředí a zdraví člověka
Učivo
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
PŘÍRODOPIS
Neživá příroda
► P-9-6-06

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů

a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy,
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Učivo


podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody a teploty prostředí pro život,
ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život,
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka



mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných
událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR
(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi

ZEMĚPIS
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
► Z-9-7-03

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,

uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
► Z-9-7-03p

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

Učivo


ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování
a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
► VZ-9-1-15

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí

► VZ-9-1-16

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích

ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
► VZ-9-1-16p

chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá

základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
Učivo:


bezpečné chování a komunikace – sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových
situacích a v situacích ohrožení



dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)



ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Činnosti ovlivňující zdraví
► TV – 9-1-05

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
► TV – 9-1-05p

uplatňuje bezpečné chování v přírodě a silničním provozu

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Učivo


turistika a pobyt v přírodě - přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek,
zajištění vody, potravy, tepla

