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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Přírodopis je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis pro  2. stupeň ze vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda. 

Časová dotace:     

6. ročník –  2 hodiny   

7. ročník –  2 hodiny   

8. ročník –  2 hodiny    

9. ročník –  1 hodina 

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně, může být rovněž zařazena 

formou dvouhodinového bloku (90 minut). K organizačním formám výuky přírodopisu patří praktická cvičení ve škole (laboratorní 

práce), exkurze a přírodovědné vycházky s pozorováním. 

 

Cíl vyučovacího předmětu:  
Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů ze vzdělávacího oboru Člověk a příroda, který žákovi 

umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti 

přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny 

přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických 

problémů. 

 
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Přírodopis): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 
- při  písemném i ústním projevu správně využívá 

přírodopisné pojmy 

- pracuje s informacemi, interpretuje získané informace 

- provádí samostatná pozorování a měření, vyvozuje 

závěry, dává jevy do souvislostí 

- zadáváme úkoly, při kterých je žák nucen pracovat samostatně i ve 

skupinách, zpracovávat a prezentovat výsledky své práce 

-  učíme žáky vyhledávat informace z různých zdrojů (internet, 

učebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat je, posuzovat jejich 

objektivitu, vyvozovat závěry 

- umožňujeme žákovi samostatně pozorovat a experimentovat, 

plánovat a organizovat realizaci úkolu 

- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity 

a využívat je k dalšímu učení, podporujeme používání cizího jazyka 

a výpočetní techniky 

- učíme žáky správně zaznamenávat a zdokumentovat experiment 

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

- motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v 

nichž má žák radost z učení 

- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní 

motivace 

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- samostatně nebo ve spolupráci s ostatními ověřuje 

získané znalosti v praxi 

- formuluje přesně a jasně problém, navrhuje postup 

jeho řešení 

- vyhledává informace k řešení problémů 

- studuje problém jako celek, je si vědom provázanosti 

přírodopisu s dalšími předměty (matematika, fyzika, 

zeměpis, chemie…) 

- zadáváme problémové úkoly, které umožňují využití získaných 

poznatků 

- učíme žáky postupu řešení problémů 

- dáváme prostor pro nápady žáků, které se vztahují k řešení zadaného 

problému 

- umožňujeme přístup k různým zdrojům informací 

- zařazujeme úkoly, při kterých žáci musí využívat poznatky jiných 

oborů  

- vedeme žáky k aplikaci přírodovědných poznatků v praxi 
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- používá osvojené metody řešení přírodopisných 

problémů i v dalších oblastech (je-li to pro danou 

oblast vhodné a možné) 

- sledujeme, zda žáci řešení problému zvládají, v případě týmové 

spolupráce dohlížíme na efektivitu práce 

- učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznání 

založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat  

vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

- učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech 

života 

- učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání 

specifických závěrů z přírodovědných zákonů 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- učíme, jak některým problémům předcházet 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
- je schopen výstižného a souvislého písemného i 

ústního projevu 

- obhajuje svůj názor logickými argumenty 

- využívá informační a komunikační prostředky a 

technologie 

- aktivně pracuje s různými typy textů a obrazových 

záznamů (tabulky, grafy, mapy…), interpretuje takto 

získané informace 

 

- učíme žáky vyjadřovat své myšlenky přesně a v logickém sledu, jak 

v ústní, tak i v písemné formě 

- klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného 

projevu 

- vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru opřeného o logické 

argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu názoru 

- učíme žáky přijímat názory druhých 

- vedeme žáky ke správné komunikaci i prostřednictvím dalších 

komunikačních prostředků – např. email 

- učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i 

písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů 

- podporujeme kritiku a sebekritiku 

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi 

žáky navzájem 

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v 

obtížných a ohrožujících situacích 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
- pracuje v týmu, přebírá zodpovědnost za svěřenou 

práci, kriticky ji hodnotí 

- dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci 

- pomáhá ostatním členům týmu, vytváří pozitivní 

atmosféru ve skupině 

- dodržuje pravidla diskuse, respektuje různá 

stanoviska, objektivně hodnotí 

 

 

- volíme takové formy práce, které vyžadují od žáků vzájemnou 

kooperaci 

- učíme vytvářet pravidla při práci v týmu 

- vedeme žáky k přijetí odpovědnosti za výsledek celé skupiny 

- volíme různorodou skladbu skupin, která žáky nutí k zamyšlení 

nad kvalitami členů týmu, vhodnému rozdělení práce vzhledem 

k možnostem členů a vzájemnému respektu 

- vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a společného 

hledání optimálních řešení problémů 

- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat 

osobní i společné cíle 

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do třídních kolektivů 

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré 

vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli) 

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel 

chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli      

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
- na základě získaných znalostí respektuje a chápe jiné 

kultury, vnímá možnosti obohacení kultury vlastní 

- rozumí přírodním zákonitostem, chápe možné 

narušení ekosystémů vlastním neuváženým zásahem, 

seznamuje se se zásadami ekologického chování 

- zná zákonitosti přírodních procesů, při situacích 

ohrožujících život člověka je schopen poskytnout 

pomoc 

- seznamujeme žáky s odlišnými kulturami 

- upozorňujeme na odlišné způsoby chování v jiné kultuře a 

vysvětlujeme příčiny 

- vedeme k úctě a respektu vůči jiným kulturám 

- vedeme k uvědomění si a přijetí odpovědnosti za své chování vůči 

životnímu prostředí 

- učíme, jak se chovat v mimořádných situacích, jak předvídat jejich 

vývoj a v rámci svých možností pomáhat 

- vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování 

životního prostředí 

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní  ochraně 

životního prostředí 
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- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, 

zneužívání (a nadměrnému užívání) léků 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované 

pomoci 

- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, 

skrytou)podpory výše uvedených jevů 

- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život 

ohrožujících situacích 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se 

žáci vzájemně potřebují 

- učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

- učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc  

- důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel 

(manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole, v učebně 

přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování stanovených 

pracovních postupů 

- neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná 

opatření    

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- správně a bezpečně používá vybavení učebny a školní 

pomůcky 

- dodržuje předepsané pracovní postupy 

 

 

- seznamujeme žáky se zásadami práce v učebně a používání školních 

pomůcek 

- vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme na ně 

- vedeme žáky k přenesení získaných pracovních návyků do 

praktického života 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a 

experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat 

- v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat 

moderní technologie, postupy a techniku 

- seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování 

- vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a  závazků  
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- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme 

pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní 

podmínky 

- různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s 

různými profesemi v oblasti přírodních věd a v různých 

průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 

služby, které využívá při učení i při zapojení do života 

školy a do společnosti 

-    samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou 

činnost či řešený problém použít  

-   získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí 

data, informace a digitální obsah, k tomu volí 

postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 

konkrétní situaci a účelu  

-    vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé 

formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 

prostředků  

-    využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, 

zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 

zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil 

výsledky své práce  

-    chápe význam digitálních technologií pro lidskou 

společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 

kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich 

využívání  

-    předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i 

dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a 

duševní zdraví i zdraví ostatních 

- vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde 

dostávají žáci prostor pro moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k 

etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem studijní a jiné 

materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod. 

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, 

jakými jsou např. MS OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální 

úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat a zefektivňovat si 

práci (např. automatické podpisy, filtry zpráv apod.) 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci 

a plánování pomocí aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS či 

TO DO, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a využití v 

mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické 

podobě (např. v MS WORD) a skrz elektronické komunikační 

platformy (např. referáty, zápisy o četbě, slohová cvičením), čímž je 

vedeme k efektivnímu, ekonomickému i ekologickému myšlení, 

dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy 

(kontrola pravopisu, formátování, rozložení, styly apod.) 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v 

nichž zapojují zdroje audiovizuální povahy a grafické nástroje, 

kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich 

pravidelnému zálohování a zároveň jasné strukturaci v prostředí 

cloudového úložiště ONEDRIVE či vytváření obsahů, seznamů či 

databází svých složek a materiálů pomocí MS EXCEL 
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-   při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 

v digitálním prostředí jedná eticky  

 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a 

zároveň vedeme žáky k tvorbě vlastních děl pro práci se spolužáky v 

hodině pomocí daného programu (např. křížovka, kvíz, soutěž 

apod.) 

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních 

zásad, jakými je např. komunikace s pedagogy pouze ze školních 

oficiálních e-mailů, archivace digitálních úkolů na cloudovém 

úložišti, ne připojováním ke školním zařízením na přenosných 

discích apod., apelujeme na žáky, aby si pravidelně měnili hesla ve 

školním systému a tato hesla obsahovala různé typy znaků 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích 

elektronickou formou 

- vyžadujeme úplné a přesné citace materiálů, které žáci využívají z 

internetu, formujeme jejich schopnost odlišování vlastních a cizích 

myšlenek a dbáme na ochranu soukromého vlastnictví a autorských 

práv s důrazem na digitální obsah, který je snadno zcizitelný 

 

Průřezová témata  

 
1. Osobnostní a sociální výchova - toto téma se nejlépe uplatňuje při skupinové práci žáků a při laboratorních pracích, kdy se musí 

žák přizpůsobit pracovnímu tempu ostatních, respektovat jejich názory, případně je produktivně doplňovat nebo vyvracet špatné 

postupy a závěry ostatních ve skupině. Žáci musí porozumět dané problematice, musí se při činnostech tohoto druhu umět ovládat, 

učí se spolupracovat se spolužáky. Měl by se naučit ohodnotit pomoc ostatních při týmové práci. 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - žáci při výuce a práci s přírodopisnými materiály procvičují schopnost smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění, dovednost zapamatování, osvojují si různé styly učení 

1.2. Sebeorganizace - při práci ve skupině, laboratorních pracích a samostatné práci se učí organizovat a správně využívat svůj 

čas, plánovat splnění úkolu v krocích a kontrolovat jeho splnění 

1.3. Komunikace  - žák je veden k osvojení schopnosti naslouchat ostatním, dodržovat pravidla komunikace 

1.4. Kooperace - při práci ve skupině se žák střetává s jinými názory na řešení, hledá kompromisy, přebírá odpovědnost za 

výsledek skupiny 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti - při jednání ve třídě je žák veden k dodržování zásad slušného jednání, 

prokazování respektu ostatním,  pomáhá slabším spolužákům, při skupinové práci a laboratorních pracích se žák musí 
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přizpůsobit pracovnímu tempu ostatních, respektovat jejich názor, produktivně doplňovat nebo vyvracet špatné postupy a 

závěry ostatních ve skupině, žáci musí porozumět dané problematice, musí se umět ovládat, spolupracovat a ohodnotit pomoc 

ostatních 

 

2. Výchova demokratického občana - aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostředí 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - při probírání mnoha témat se žáci setkávají se jmény významných 

světových přírodovědců, které by měli správně přiřadit k významným světovým objevům v přírodních vědách, zvláště v biologii, 

zoologii, botanice a geologii. Nejdůležitější je získat správný pohled na udržitelný rozvoj a zachování fungujících ekosystémů v globálním 

měřítku. Tento postoj je třeba žákům vštěpovat na úrovni města. 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – při probírání mnoha témat se žáci setkávají se jmény významných biologů, zvláště v biologii,    

zoologii, botanice a geologii, důležité je získat správný pohled na udržitelný rozvoj a zachování fungujících ekosystémů 

v globálním měřítku, epidemie a pandemie nemocí, očkování, problémy 3. světa 

 

4. Multikulturní výchova - v kvalitně probíhající hodině by měla být dobrá, klidná atmosféra a vzájemná důvěra. Učitel musí svým 

přístupem usměrnit chování žáků úspěšných vzhledem k žákům s problémy učení. Teoretický základ k pochopení rasových a 

etnických problémů by měli žáci v hodinách přírodopisu získat seznámením se s vývojem člověka z jednoho živočišného 

předchůdce a jeho příbuzností s ostatními savci, kdy člověk je ze systematického hlediska jenom jedním z druhů primátů 

4.1 Etnický původ – základ k pochopení rasových a etnických problémů by měli žáci v hodinách přírodopisu získat seznámením  

se s vývojem člověka z jednoho živočišného předchůdce a jeho příbuzností s ostatními savci, kdy člověk je ze systematického 

hlediska jenom jedním z druhů primátů 

 

5. Environmentální výchova – vede žáky k pochopení vztahů člověka a přírody, seznámení se základními ekologickými pojmy, 

prolíná se celým učivem, kdy se žáci postupně seznamují s problematikou ochrany životního prostředí, tříděním a recyklací 

odpadů (praktická separace ve škole), čištěním odpadních vod. Ekologická problematika je též náplní volitelného předmětu – 

přírodovědný seminář. 

5.1 Ekosystémy - rozmístění ekosystémů na Zemi, jejich fungování, zásahy člověka, význam zachování ekosystémů a druhové       

pestrosti pro život a rovnováhu na Zemi, potravní řetězec 

5.2  Základní podmínky života – vznik a vývoj života, projevy života a jeho význam, příčiny a stav znečištění životního prostředí 

v ČR i ve světě, význam zachování funkčnosti   jednotlivých složek krajinné sféry (např. eroze půdy x půda jako zdroj obživy), 

přírodní zdroje – využití, vyčerpatelnost, vliv na životní prostředí 
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       5.3 Lidská aktivita a problémy životního prostředí – dopady činnosti člověka na životní prostředí, ochrana přírody – historie u 

nás a ve světě, chráněná území v ČR, zakotvení ochrany přírody v právním řádu ČR 

      5.4 Vztah člověka a prostředí – globální i lokální  problémy a jejich řešení 

 

6. Mediální výchova – média a komunikace představují v současnosti stále větší zdroj získávání zkušeností a poznatků 

6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – využívání výukových programů, přístupu na internet, počítačů k procvičování  

svých znalostí a vyhledávání informací, sledování přírodopisných filmů a  četba popularizačních článků 

 

Zkratky použité v učebním plánu přírodopisu: 

 Průřezová témata:   OSV – osobnostní a sociální výchova 

   VDO – výchova demokratického občana  

   EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

MV – multikulturní výchova  

EVO – environmentální výchova  

MEV – mediální výchova  

Z – zeměpis  

      Ch – chemie 

PŘ – přírodopis  

D - dějepis  

TV – tělesná výchova 

F – fyzika 

SP – svět práce – pěstitelství a chovatelství 

VKZV – výchova ke zdraví 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 

6. ročník 

 

Tematické okruhy:  Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie živočichů, Základy ekologie, Praktické 

poznávání přírody 

 

Výstupy z RVP: 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 

 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- vysvětlí vznik a vývoj života na planetě 

Zemi, názory na vznik života 

- vymezí základní projevy a podmínky 

života, uvede jejich význam 

- uvede příklady rozmanitosti přírody 

- vysvětlí pojmy producent, konzument, 

predátor, rozkladač, cizopasník a 

pochopí nezbytnost jednotlivých složek 

v potravním řetězci 

- pracuje s mikroskopem, připraví 

jednoduchý mikroskopický preparát 

- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé 

biologické vědy 

Uspořádání živého světa  

 

Projevy a podmínky života 

 

Rozmanitost přírody 

Vztahy mezi organismy 

 

 

 

Praktické poznávání přírody 

září - říjen 

Z – Země 
 

 

 

 
EVO - 5.1, 5.2 

- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, 

vysvětlí výskyt, význam a praktické 

využití 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby s plodnicemi a porovná 

je podle charakteristických znaků (i 

s pomocí atlasu) 

- umí popsat jednotlivé části hub, výskyt, 

význam, zásady sběru, konzumace a 

první pomoc při otravě houbami 

- vysvětlí výskyt a význam lišejníků  

 

- zná význam prvoků a vybrané zástupce 

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů 

za použití osvojené odborné 

terminologie a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

- objasní pozitivní a negativní vliv na 

člověka, jejich význam, vývoj, vývin a 

systém  

Viry a bakterie 

 

 

Houby 

 

 

 

 

 

 

Lišejníky 

 

Prvoci 

Nižší živočichové (bezobratlí) 

 

 

 

 

 

 

listopad – prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden - březen 

EGS - 3.1 

 

 

EGS - 3.1 

 

 

 

 

 

 

EVO - 5.1, 5.2 
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- zná význam žahavců a vybrané 

zástupce 

- zná význam ploštěnců a vybrané 

zástupce 

- porovná stavbu těla tasemnice a 

škrkavky 

- rozlišuje vnitřní a vnější parazity, 

parazity rostlin a živočichů i člověka 

- podle charakteristických znaků 

rozlišuje plže, mlže, hlavonožce 

- pochopí vývojové zdokonalení stavby 

těla 

- rozlišuje vodní a suchozemské druhy 

- pozná vybrané zástupce (hlemýžď, 

páskovka, škeble, srdcovka, sépie,…) 

- zná jejich význam a postavení v přírodě 

- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce 

jednotlivých orgánů 

- vysvětlí význam žížaly v přírodě 

Žahavci 

 

Ploštěnci 

 

 

 

Hlísti 

 

Měkkýši 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužkovci 

 

 

- dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu 

těla členovců 

- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 

charakteristických znaků 

- uvede nejznámější zástupce 

jednotlivých tříd 

- dokáže popsat tělo včely medonosné 

jako modelový příklad hmyzu 

- rozlišuje proměnu dokonalou a 

nedokonalou 

- orientuje se v nejznámějších řádech 

hmyzu a pozná vybrané zástupce 

- zhodnotí pozitivní i negativní význam 

hospodářských a epidemiologických 

druhů hmyzu 

Členovci 

 

Pavoukovci, korýši, vzdušnicovci 

 

 

 

Hmyz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben – červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVO - 5.1, 5.4 
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- pochopí význam ostnokožců z 

vývojového hlediska 

- vysvětlí základní ekologické pojmy, 

vztahy mezi organismy 

- zhodnotí pozitivní i negativní vliv 

člověka na přírodu 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody – pozorování lupou a  

mikroskopem (případně dalekohledem) 

- umí používat zjednodušené určovací 

klíče a atlasy 

Ostnokožci 

 

Člověk a příroda 

 

 

 

Praktické poznávání přírody 

Základy mikroskopování - cibule, houby – 

plísně, prvoci  - trepka velká, hmyz 

 

 

 

 

 

 

 

 

v průběhu celého 

školního roku 

 

 

EVO - 5.3, 5.4 

 

 

 

OSV - 1.2, 1.4, 1.5 

 

 

7. ročník 

 

Tematické okruhy:   Biologie rostlin, Biologie živočichů, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody 

 

Výstupy z RVP: 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 
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P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- vysvětlí význam, vývoj, vývin a systém 

živočichů 

- dokáže popsat stavbu a funkci 

jednotlivých částí organismu (buňky, 

tkáně, orgány, orgánové soustava, 

organismy 

- zná jednotlivé taxonomické jednotky 

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů 

za použití osvojené odborné terminologie 

a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých 

tříd a chápe vývojové zdokonalování 

- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému 

prostředí 

- objasní pozitivní a negativní vliv na 

člověka, jejich význam, vývoj, vývin a 

systém  

- zná význam kruhoústých, paryb a 

vybrané zástupce 

- pozná vybrané zástupce ryb 

- rozlišuje nejznámější mořské a 

sladkovodní ryby 

- rozumí postavení ryb v potravním 

řetězci, význam ryb v potravě člověka 

 

- pozná vybrané zástupce obojživelníků 

- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků 

vodnímu prostředí 

- pozná vybrané zástupce plazů 

Zoologie 

 

Buňka  

 

 

 

Strunatci 

Obratlovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruhoústí 

Paryby 

Ryby 

 

 

 

 

 

Obojživelníci 

 

 

Plazi 

 

 

září – leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – rybníkářství v 

Čechách 

 

 

 

 

 

 

 

SP – chov domácích 

mazlíčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EGS - 3.1 - rybolov 

EVO - 5.4 - havárie 
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- seznámí se s exotickými druhy plazů a 

možností jejich chovu v teráriích 

- zná význam plazů v potravním řetězci 

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla 

ptáků, jejich přizpůsobení k letu 

- pozná vybrané zástupce a dokáže je 

podle znaků rozdělit do nejznámějších 

řádů (pěvci, dravci, hrabaví, atd.) 

- chápe jejich přizpůsobení prostředí 

- zná zástupce tažných a přezimujících 

ptáků 

- zná význam ptáků v potravním řetězci 

 

Ptáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – migrace ptáků 

SP – chov andulek, 

papoušků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí význam, vývoj, vývin, fyziologii 

a systém rostlin 

- vysvětlí vývoj a význam rostlin 

- chápe důležitost ochrany rostlin 

- dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu 

- pozná zástupce běžných řas 

- zná jejich význam pro Zemi i  pro člověka 

a postavení v rámci potravního řetězce  

- chápe fyziologii rostlin, základní principy 

fotosyntézy a dýchání 

- vysvětlí význam výtrusných rostlin 

v přírodě 

- zná příklady výtrusných rostlin 

- vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty 

a kapraďorosty 

- zná význam mechů, přesliček, plavuní a 

kapradin pro člověka 

- pozná zástupce běžných druhů 

mechorostů a kapraďorostů 

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a 

semennými rostlinami 

- vysvětlí funkce, stavbu a význam 

jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, 

Botanika 

 

Vývoj rostlin 

 

Řasy 

 

 

 

Fotosyntéza 

 

Výtrusné rostliny 

 

 

Mechorosty 

 

Kapraďorosty 

 

 

 

 

Semenné rostliny 

 

Stavba rostlinného těla 

únor – duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVO - 5.1 
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stonek, list, květ, květenství, semena a 

plod) 

- chápe  fyziologii růstu a rozmnožovaní 

rostlin 

- pochopí význam charakteristických 

znaků pro určování rostlin 

- podle charakteristických znaků rozlišuje 

hlavní zástupce nahosemenných rostlin 

- pozná zástupce běžných druhů 

nahosemenných (jinany, cykasy, 

jehličnany) 

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou a uvede 

konkrétní příklady 

 

 

 

 

 

 

 

Nahosemenné rostliny 

 

 

 

 

 

 

SP – zemědělství, 

léčivé rostliny, bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozliší podle morfologických znaků 

základní čeledi rostlin 

- zná významné zástupce jednotlivých 

čeledí a dokáže je roztřídit 

- zná příklady a využití kulturních plodin 

- pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči 

rostlin 

- podle charakteristických znaků rozlišuje 

hlavní zástupce krytosemenných rostlin 

- pozná zástupce hospodářsky 

významných  druhů krytosemenných  

- uvede příklady výskytu organismů 

v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 

- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany 

- pozná základní stromy a keře 

- uvede příklady organismů v rybníku a 

jeho okolí, příklady organismů, které jsou 

součástí planktonu, charakterizuje 

skupiny organismů, zařadí uvedené 

Krytosemenné rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenstva 

 

 

Les 

 

Voda a mokřady 

 

 

 

květen – červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP – zemědělství – 

význam a ochrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVO - 5.1, 5.3 
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organismy do hlavních systematických 

skupin 

- uvede příklady vztahů mezi vodními 

organismy, uvede význam čistoty pro 

život 

- rozliší různé typy bylinných společenstev 

- vysvětlí význam lučních porostů 

- uvede typy ekosystémů utvářených 

člověkem a jejich význam 

- zhodnotí, které organismy v umělých 

ekosystémech jsou (nejsou) pro člověka 

užitečné 

- uvede příklady organismů, které člověk 

pěstuje a chová a zhodnotí jejich význam 

pro život člověka 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody – pozorování lupou a  

mikroskopem (případně dalekohledem) 

- umí používat zjednodušené určovací 

klíče a atlasy 

 

 

 

 

 

Louky, pastviny a travnaté stráně, pole 

 

Sídelní aglomerace 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické poznávání přírody 

Určování strunatců, zkoumání ptačího vejce, 

pozorování ptáků na krmítku, určovaní 

výtrusných rostlin i krytosemenných, 

založení herbáře a fotografických sbírek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v průběhu celého 

školního roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - 1.2, 1.4, 1.5 

 

 

8. ročník 

 

Tematické okruhy: Obecná biologie a genetika, Biologie živočichů, Biologie člověka, Základy ekologie, Praktické 

poznávání přírody 

 

Výstupy z RVP: 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě  

 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 
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P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 

základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 

zdravé stravovací návyky 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a 

jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví v rámci školy a obce 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy 

a předcházení stresovým situacím 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního chování 
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VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého 

člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- popíše stavbu těla savců a základní 

charakteristiku 

- podle charakteristických znaků rozlišuje 

základní řády savců a správně roztřídí 

vybrané zástupce 

- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a 

způsobu života (např. kytovci, netopýři, 

krtek, apod.) 

- pozná vybrané zástupce 

- zná význam těchto živočichů v přírodě i 

pro člověka, jejich postavení v 

ekosystému a rozšíření 

- na příkladech objasní způsob života a 

projevy chování živočichů 

- zná hospodářsky významné druhy 

- zhodnotí význam chovu 

domestikovaných živočichů 

Strunatci 

Obratlovci 

Savci 

 

 

 

 

 

 

 

Savci biomů světa 

 

 

Etologie 

 

Domestikace 

září - prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP – chovatelství 

 

 

EGS - 3.1 

OSV - 1.1, 1.3 

EVO - 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  umí zařadit člověka do systému 

živočišné říše, charakterizovat biologické 

znaky lidského a živočišného organismu 

- umí objasnit vývoj člověka 

- vysvětlí způsob oplození, fylogenezi a 

ontogenezi člověka 

- zná lidské rasy a jejich charakteristické 

znaky 

- zná stavbu a funkci jednotlivých tkání 

lidského těla 

Vývoj člověka  

 

 

 

 

 

 

 

Tkáně 

 

 

leden – květen 

D – vývoj člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV - 4.1 

VDO – tolerance k 

odlišnostem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

- popíše stavbu a funkci – anatomii i 

fyziologii  jednotlivých částí lidského 

těla, orgány, orgánové soustavy 

- zná příčiny, příznaky, praktické zásady a 

postupy při léčení běžných nemocí, 

epidemie i pandemie 

- pozná závažná poranění a život 

ohrožující stavy 

- zná význam soustav tvořící oporu a tvar 

těla a umožňující pohyb 

- dovede pojmenovat základní kosti a 

svaly 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence a 

zásady první pomoc 

 

 

- zná stavbu srdce a druhy cév 

- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové 

soustavy 

- zná příčiny nemocí oběhové soustavy a 

krve, jejich prevenci a zásady první 

pomoci 

- zná složení krve a funkci jednotlivých 

částí krve, funkci mízy a tkáňového moku 

- zná význam mízní soustavy 

- chápe pojem imunita, inkubační doba, 

alergie 

- umí vysvětlit přínos imunizace - 

očkování pro člověka 

- umí pojmenovat a popsat části dýchací 

soustavy 

- vysvětlí činnost dýchací soustavy v klidu, 

při zátěži 

- zná příčiny nemocí dýchací soustavy, 

prevence, zásady první pomoc 

Orgánové soustavy člověka 

 

 

 

 

 

 

 

Soustava opěrná a pohybová 

 

 

 

 

 

 

 

Soustava oběhová (cévní) 

 

 

 

 

 

Soustava mízní (lymfatická) 

 

 

 

 

 

 

Soustava dýchací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV – význam 

posilování, 

udržování kondice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – 3.1 – 

civilizační nemoci 

 

 

 

 

EGS – 3.1 – prevence 

chorob 

 

 

 

 

 

EVO - 5.3, 5.4 – 

pandemie COVID 19 

MEV - 6.1 

 

 

 

EGS - 3.1 – 

hladomor, problémy 
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- umí pojmenovat a popsat části trávící 

soustavy a zná jejich funkci 

- zná příčiny nemocí trávící soustavy, jejich 

prevence a zásady první pomoci 

- zná zdroje energie pro tělo, nejdůležitější 

vitamíny, jejich význam, zdroje a projevy 

nedostatku 

- dovede vysvětlit, jak tělo získává energii 

- zná stavbu a funkci vylučovací soustavy 

- zná příčiny onemocnění vylučovací 

soustavy, jejich prevence a zásady první 

pomoci 

- zná význam a stavbu kůže 

- zná příčiny onemocnění soustavy kožní, 

jejich prevence a zásady první pomoci 

 

- zná stavbu nervové soustavy 

- umí popsat činnost nervové soustavy, 

vyšší nervovou soustavu-reflexy 

- umí popsat části mozku a jejich význam, 

i míchu 

- zná příčiny nemocí nervové soustavy, 

jejich prevence a zásady první pomoci 

- zná stavbu a funkci zrakového, 

sluchového a rovnovážného ústrojí 

- zná funkci a význam čichu, hmatu, chuti 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence a 

zásady první pomoci 

- zná nejdůležitější hormony lidského těla 

a jejich vliv na řízení lidského organismu 

- umí popsat stavu a funkci mužské a 

ženské pohlavní soustavy 

- zná nebezpečí přenosu pohlavních 

chorob 

Soustava trávící 

 

 

 

Živiny 

 

 

 

Soustava vylučovací 

 

 

 

Soustava kožní 

 

 

 

Soustava nervová 

 

 

 

 

 

 

Soustava smyslová – smyslové orgány 

 

 

 

 

Soustava hormonální – žlázy s vnitřní sekrecí 

 

Soustava rozmnožovací (pohlavní) 

 

 

 

 

F – zákon zachování 

energie, přeměna 

energie 

CH – cukry, tuky, 

bílkoviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKZV – sexualita, 

pohlavně přenosné 

choroby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemí 3. světa, 

přístup k pitné vodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - 3.1 – pandemie 

AIDS 

 

 

 

 

MV - 4.1 
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- chápe význam zdrženlivosti v dospívání 

a odpovědného sexuálního chování 

- umí vysvětlit vývoj jedince od početí do 

stáří a popíše jednotlivé etapy života 

- vysvětlí význam dědičnosti a 

proměnlivosti organismu 

- vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém 

životě a příklady vlivu prostředí na 

utváření organismů 

- zná pojem gen, křížení, genové 

inženýrství 

 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody – pozorování lupou a  

mikroskopem (případně dalekohledem) 

- umí používat zjednodušené určovací 

klíče a atlasy 

 

 

Vývoj jedince 

 

Genetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické poznávání přírody 

Určování savců, zkoumání srsti savců, 

praktické úkoly v rámci orgánových soustav 

člověka 

 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v průběhu celého 

školního roku 

 

VDO 

EVO - 5.3 – geneticky 

upravené potraviny, 

léčba vrozených vad, 

úpravy genomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - 1.2, 1.4, 1.5 

 

9. ročník 

 

Tematické okruhy: Neživá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody  

 

Výstupy z RVP: 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

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 – výstup je naplňován v rámci 

projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
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P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- zná základní geologické vědy 

- zná způsoby vzniku, vlastnosti minerálů, 

kvalitativní třídění  

- orientuje se ve stupnici tvrdosti 

- vysvětlí praktický význam a využití 

zástupců minerálů 

- rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty 

- zná význam některých důležitých 

nerostů (rudy) 

- zná způsoby vzniku, vlastnosti hornin, 

kvalitativní třídění  

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a 

přeměněné a popíše způsob jejich vzniku 

- vysvětlí praktický význam a využití 

zástupců hornin (žula, vápenec, uhlí) 

- rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané horniny 

Geologické vědy 

Mineralogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrologie 

 

 

 

září - leden 

F, CH – terminologie 

CH – značky prvků, 

chemické vzorce 

 

- popíše stavbu Země 

- vysvětlí teorii vzniku Země 

- vysvětlí geologické změny, vznik života 

na Zemi, výskyt typických organismů a 

jejich přizpůsobení se prostředí 

- rozlišuje příčiny a důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů 

- uvede konkrétní příklad vnitřních a 

vnějších geologických dějů a jejich vliv na 

krajinu 

Země 

Stavba Země 

Geologický vývoj Země 

 

 

Geologické děje 

 

 

 

 

 

únor – duben 

Z- Země 

 

 

 

Z – vznik pohoří 

 

EVO - 5.3 

 

 

 

MV - 4.1 
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- dokáže popsat průběh sopečného 

výbuchu a zemětřesení 

- popíše druhy zvětrávání 

- dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí 

(skalní města) 

 

 

 

- rozlišuje živé a neživé složky životního 

prostředí 

- uvede příklady kladných i záporných 

vlivů člověka na životní prostředí a jejich 

důsledky pro rovnováhu ekosystémů 

- sleduje aktuální stav životního prostředí 

- chápe principy trvale udržitelného 

rozvoje 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

- orientuje se v globálních problémech 

biosféry 

- zná význam neživých složek přírody pro 

člověka (světlo, teplo, voda, vzduch, 

půda)a nutnost jejich ochrany 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody – pozorování lupou a  

mikroskopem  

- umí používat zjednodušené určovací 

klíče a atlasy 

Člověk a přírodní zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody a ŽP 

 

 

 

 

 

Praktické poznávání přírody 

Určování minerálů a hornin, zkoumání 

vlastností minerálů 

květen – červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v průběhu celého 

školního roku 

VDO  

EGS – 3.1  

EVO -  5.2, 5.3, 5.4 

MEV - 6.1 

 

 

 

 

 

 

VDO  

EVO -  5.2, 5.3, 5.4 

MEV -  6.1 

 

OSV - 1.2, 1.4, 1.5 

 

 

 


