
PŘÍRODOVĚDA - 4.ročník
učivo základní pojmy
Neživá příroda podmínky života na Zemi - Slunce (světlo a teplo), voda a její koloběh, půda, vzduch -  jejich vlastnosti a složení
Vlastnosti látek a jejich měření teplota, délka, hmotnost, objem, čas, skupenství látek a jeho přeměna (led, voda, pára), magnetická síla

Živá příroda
třídění rostlin - stromy, keře, byliny - třídění hub - jedlé, nejedlé, jedovaté, třídění živočichů - bezobratlí, obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
poznávání organismů, vztahy mezi organismy – potravní řetězec, fotosyntéza

Ekosystémy a jejich charakteristika

V lese - jehličnaté a listnaté stromy, lesní patra, význam lesa, lesní živočichové
U lidských obydlí - park, zahrada, dvorek - význam hospodářských zvířat
Na poli - užiteční živočichové a škůdci, polní plodiny, význam zemědělství
Na louce - byliny léčivé, chráněné, plevelné, trávy, hmyz
Ve vodě a jejím okolí - ryby, obojživelníci, čistota vod

Úvod do ekologie

pozitivní a negativní vliv člověka na přírodu 
rizika v přírodě – spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi
mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi, ekologické problémy
chráněné oblasti - Národní parky, CHKO,…

PŘÍRODOVĚDA - 5.ročník
učivo základní pojmy
Různé podmínky života na Zemi adaptace na podnebí, rozdíly mezi druhy různých částí světa

Sluneční soustava

pohyby Země ve Sluneční soustavě: střídání noci a dne, střídání ročních období
Slunce a planety
Země ve vesmíru

Podnebné pásy charakteristika podnebných pásů (tropický, subtropický, mírný, polární), podnebí a počasí, živočichové a rostliny, ohrožení živočišných druhů

Živá příroda - třídění přírodnin

Třídění přírodnin:zařazování podle společných znaků 
- rostliny (semenné, výtrusné)  - živočichové (obratlovci, bezobratlí)
- houby
- mikroorganismy

Člověk a příroda význam botanických zahrad  a  ZOO, ochrana přírody

Lidské tělo

podmínky pro život - teplo, světlo, vzduch, potrava
lidské tělo jako systém - stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka
organismus a orgánové soustavy: kostra (základní části), svaly, srdce a cévy, mozek a nervy, trávení (části trávicí soustavy), vylučování, dýchání (dýchací cesty), povrch těla (kůže), rozmnožování 

Zdravý životní styl: denní režim, péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky, sport a pohyb, osobní, intimní a duševní hygiena, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí elektronické komunikace
První pomoc  situace ohrožující zdraví, lékárnička, mimořádné situace, lékařská první pomoc
Dopravní výchova dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)


