
Číslo 

cíle 

Označení v RVP 

ZV 

Znění očekávaného výstupu – ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

1 ČJS-5-5-01.1 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav 

2 ČJS-5-5-01.2 využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého 

způsobu života 

3 ČJS-5-5-02.1 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  

4 ČJS-5-5-02.2 orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  

5 ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 

podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 

osob 

6 ČJS-5-5-04.1 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 

události 

7 ČJS-5-5-04.2a vnímá dopravní situaci jako chodec a cyklista  

8 ČJS-5-5-04.2b správně vyhodnotí dopravní situaci jako chodec a cyklista  

9 ČJS-5-5-04.2c vyvodí odpovídající závěry z dopravní situace pro své chování 

jako chodec a cyklista 

10 ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 

způsoby odmítání návykových látek 

11 ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

12 ČJS-5-5-07.1 rozpozná život ohrožující zranění  

13 ČJS-5-5-07.2 ošetří drobná poranění  

14 ČJS-5-5-07.3 zajistí lékařskou pomoc  

15 ČJS-5-5-08.1 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví  

16 ČJS-5-5-08.2 orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi 

chlapci a děvčaty v daném věku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo 

cíle 

Označení v RVP 

ZV 

Znění očekávaného výstupu – LIDÉ KOLEM NÁS 

1 ČJS-5-2-01.1 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi  

2 ČJS-5-2-01.2a vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole  

3 ČJS-5-2-01.2b vyvodí a dodržuje pravidla mezi chlapci a dívkami  

4 ČJS-5-2-01.2c vyvodí a dodržuje pravidla v rodině 

5 ČJS-5-2-01.2d vyvodí a dodržuje pravidla v obci (městě)  

6 ČJS-5-2-02.1 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi  

7 ČJS-5-2-02.2a obhájí a odůvodní své názory týkající se rozdílů mezi lidmi  

8 ČJS-5-2-02.2b připustí svůj omyl v názorech týkajících se rozdílů mezi lidmi  

9 ČJS-5-2-02.2c dohodne se na společném postupu řešení v problematice 

týkající se rozdílů mezi lidmi 

10 ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 

nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

11 ČJS-5-2-04.1 orientuje se v základních formách vlastnictví  

12 ČJS-5-2-04.2  používá peníze v běžných situacích 

13 ČJS-5-2-04.3a odhadne cenu nákupu  

14 ČJS-5-2-04.3b zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze  

15 ČJS-5-2-04.4  na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů 

16 ČJS-5-2-04.5a vysvětlí, proč spořit  

17 ČJS-5-2-04.5b  vysvětlí, kdy si půjčovat 

18  ČJS-5-2-04.5c vysvětlí, jak vracet dluhy 

19 ČJS-5-2-05.1.1  poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na 

změny a některé problémy životního prostředí obce (města) 

20 ČJS-5-2-05.1.2  navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

 


