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ANOTACE

Materiál

Znaky člověka

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Materiál slouží k vyvození nového učiva  3. ročníku (3. až 6. snímek). Pro žáky 5. ročníku slouží k procvičení 
učiva o člověku ze 3. ročníku (3. - 6. snímek: odpovědi na klikání) a k vyvození nového učiva  (7. snímek : 
nové učivo, slouží jako zápis do sešitu). Žáci byli plni očekávání, jaké odpovědi se na klikání objeví a jestli si 
na všechno vzpomněli. Z kladných odpovědí měli velkou radost. Ve 4. snímku je bavilo na základě obrázků 
hádat základní podmínky pro život na Zemi, které nám poskytuje neživá příroda.

Očekávaný výstup

Žák:  - vyjmenuje základní znaky života živočichů 

- zařadí člověka do skupiny  živočichů podle jejich společných znaků

- uvědomuje si odlišnosti člověka od ostatních živočichů

Druh učebního materiálu

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň 3. a 5. třída 



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA

 Vše,co ho obklopuje (živá a neživá příroda, lidské 
výtvory, vztahy mezi lidmi).

 Významnou částí našeho životního prostředí je a 
bude příroda.

 Člověk ji svojí činností nejen přetváří a   
zdokonaluje, ale i ohrožuje nebo ničí.

 Důležitá je ochrana přírody.



NEŽIVÁ PŘÍRODA – ZÁKLADNÍ 
PODMÍNKY PRO ŽIVOT

 teplo a světlo ze Slunce

 vzduch (kyslík)

 voda 

 půda (živiny, potrava)



ČLOVĚK

 Je součástí živé přírody.

 Řadíme ho mezi obratlovce  

(má páteř složenou z obratlů).

 Patří do skupiny savců 

(rodí živá mláďata, 
po narození sají mateřské mléko).



SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI
ŽIVOČICHY

 dýcháme

 přijímáme živiny

 vylučujeme odpadní látky

 rozmnožujeme se

 rosteme a vyvíjíme se

 volně se pohybujeme

 reagujeme na změnu prostředí



ODLIŠUJEME SE OD OSTATNÍCH
ŽIVOČICHŮ

 pohybujeme se vzpřímeně

 umíme složitě myslet

 ruce vykonávají velmi jemné pohyby

 dorozumíváme se řečí a písmem

 uvědoměle pracujeme 

 vytváříme umělecká díla

 práci si usnadňujeme

 způsobem života



METODICKÉ POZNÁMKY

 1. vyučovací hodina (5. ročník)

 3.snímek – učivo zopakujeme pomocí otázek – odpovědi jsou na klikání: Co 

obklopuje člověka?, Jak se člověk stará o přírodu?, Je tato péče vždy 

prospěšná?...

 4. snímek – Je možný život na Zemi bez neživé přírody? Co nám poskytuje 

neživá příroda k životu? (základní životní podmínky pro život na Zemi) –

zkus si vzpomenout na základě obrázku

 2. vyučovací hodina (5. ročník)

 5. a 6. snímek – Které přírody je člověk součástí? Jak dělíme živou přírodu? 

Do které skupiny zařadíš člověka? Na základě jakých znaků ses tak 

rozhodl?...

 7. snímek – vyvození nového učiva, zápis do sešitu
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