
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí   

5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

Konkretizované 

výstupy 

 

- orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti 

mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, 
hasiči, sportoviště)  

- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole 

opakují  

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, 

co se ve známém prostředí děje)  

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi 
setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. 

poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře 

či technice)  

- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a 

pestrý a ne vždy šťastný 

- mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 
významné svátky a události)  

- mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 

významných národů - přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se 

pěstuje, žijí zvířata apod.) 

- mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních 

období a jejich příčinách, některých planetách) 

- chápat základní pravidla chování pro chodce 

- mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 
 

 

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

- vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé 

okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat 

- ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

Očekávané 

výstupy z RVP 
PV 

5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat 



 

5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 

že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné 

– vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí  

- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit 

na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) 

- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 

úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit 

přírodu v okolí, živé tvory apod.  

- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

- být citlivý k přírodě 

 

 

 
 


