VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

ýlovČk a pĜíroda
PĜírodopis

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu PĜírodopis je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru PĜírodopis pro 2. stupeĖ ze
vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda.
ýasová dotace:
6. roþník – 2 hodiny
7. roþník – 2 hodiny
8. roþník – 2 hodiny
9. roþník – 1 hodina
Organizace výuky:
PĜírodopis je povinným vyuþovacím pĜedmČtem pro žáky II. stupnČ ZŠ v 6. - 9. roþníku. Vyuþuje se v 6. - 8. roþníku dvČ hodiny
týdnČ a v 9. roþníku jednu hodinu týdnČ. V 6. – 8. roþníku je do rozvrhu zaþlenČn formou dvouhodinového bloku jednou týdnČ.
Vyuþovací pĜedmČt pĜírodopis se vyuþuje v odborné uþebnČ pĜírodopisu. K organizaþním formám výuky pĜírodopisu patĜí praktická
cviþení ve škole (laboratorní práce), exkurze a pĜírodovČdné vycházky s pozorováním.
Cíl pĜedmČtu:
Vyuþovací pĜedmČt PĜírodopis je jedním z vyuþovacích pĜedmČtĤ ze vzdČlávacího oboru ýlovČk a pĜíroda, který žákovi
umožĖuje poznávání pĜírody jako systému, chápání dĤležitosti udržování pĜírodní rovnováhy, uvČdomování si užiteþnosti
pĜírodovČdných poznatkĤ a jejich aplikací v praktickém životČ, rozvíjení dovedností objektivnČ a spolehlivČ pozorovat,
experimentovat, vytváĜet a ovČĜovat hypotézy, vyvozovat z nich závČry a ty ústnČ i písemnČ interpretovat. Uþí žáky rozlišovat
pĜíþiny pĜírodních dČjĤ, souvislosti a vztahy mezi nimi, pĜedvídat je, popĜ. ovlivĖovat, a to hlavnČ v souvislosti s Ĝešením praktických
problémĤ.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru uþiva a cílĤ vzdČlávání: frontální výuka s demonstraþními pomĤckami,
skupinová práce (s využitím pĜírodnin, pracovních listĤ, odborné literatury), pĜírodovČdné vycházky s pozorováním, krátkodobé
projekty, praktické þinnosti v areálu školy a na školním pozemku.
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PomĤcky: nástČnné obrazy, modely, pĜírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, výukové programy, mikroskopy a pomĤcky
pro mikroskopování, botanické a zoologické klíþe a atlasy, herbáĜe, internet.
Nástroje hodnocení - ústní zkoušení, test, praktické pĜedvedení, praktické poznávání pĜírodnin, práce ve skupinách, referát.
ěád uþebny pĜírodopisu je souþástí vybavení uþebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt pĜírodopis):
- uþíme žáky rĤzným metodám poznávání pĜírodních objektĤ,
KOMPETENCE K UýENÍ
vést žáky k zodpovČdnosti za své vzdČlávání, umožnit žákĤm procesĤ, vlastností a jevĤ
- uþíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich
osvojit si strategii uþení a motivovat je pro celoživotní uþení
þinnosti
- uþíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potĜebné
informace v literatuĜe a na internetu
- uþíme žáky zpracovávat informace z hlediska dĤležitosti a
objektivity a využívat je k dalšímu uþení, podporujeme
používání cizího jazyka a výpoþetní techniky
- umožĖujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat
výsledky a vyvozovat závČry
- uþíme žáky správnČ zaznamenávat a zdokumentovat
experiment
- uplatĖujeme individuální pĜístup k žákovi
- motivujeme k uþení – snažíme se cílenČ vytváĜet takové
situace, v nichž má žák radost z uþení
- pĜi hodnocení používáme ve zĜetelné pĜevaze prvky pozitivní
motivace
- uþíme trpČlivosti, povzbuzujeme
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- vytváĜením praktických problémových úloh a situací uþíme
KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ
podnČcovat žáky k tvoĜivému myšlení, logickému uvažování a k žáky prakticky problémy Ĝešit
Ĝešení problému
- na modelových pĜíkladech nauþíme žáky algoritmu Ĝešení
problému
- uþíme žáky pĜecházet od smyslového poznání k poznání
založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat
vzájemné souvislosti þi zákonitosti pĜírodních faktĤ
- uþíme žáky poznatky zobecĖovat a aplikovat v rĤzných
oblastech života
- uþíme žáky základĤm logického vyvozování a pĜedvídání
specifických závČrĤ z pĜírodovČdných zákonĤ
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat
rĤzné varianty Ĝešení
- podporujeme netradiþní (originální) zpĤsoby Ĝešení problémĤ
- podporujeme samostatnost, tvoĜivost a logické myšlení
- podporujeme týmovou spolupráci pĜi Ĝešení problémĤ
- podporujeme využívání moderní techniky a moderních
technologií pĜi Ĝešení problémĤ
- uþíme,jak nČkterým problémĤm pĜedcházet
- prĤbČžnČ monitorujeme jak žáci Ĝešení problémĤ prakticky
zvládají
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
vést žáky k otevĜené, všestranné a úþinné komunikaci
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- vedeme žáky k pĜesnému a logicky uspoĜádanému vyjadĜování
þi argumentaci
- uþíme žáky struþnČ, pĜehlednČ i objektivnČ sdČlovat (ústnČ i
písemnČ) postup a výsledky svých pozorování a experimentĤ
- klademe dĤraz na „kulturní úroveĖ“ mluveného i písemného
projevu
- ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpoþetní
techniky
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- vedeme žáky k tomu, aby otevĜenČ vyjadĜovali svĤj názor
podpoĜený logickými argumenty
- podporujeme kritiku a sebekritiku
- uþíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
- podporujeme pĜátelskou komunikaci mezi žáky a vyuþujícím a
mezi žáky navzájem
- pĜipravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v
obtížných a ohrožujících situacích
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v Ĝádu
uþebny pĜírodopisu a stanovených pravidel chování na
mimoškolních akcích
- vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a spoleþného
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žákĤ schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, hledání optimálních Ĝešení problémĤ
respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
- minimalizujeme používání frontální metody výuky,podporujeme
skupinovou výuku a kooperativní vyuþování
- volíme formy práce , které pojímají rĤznorodý kolektiv tĜídy jako
mozaiku vzájemnČ se doplĖujících kvalit, umožĖujících
vzájemnou inspiraci a uþení s cílem dosahování osobního
maxima každého þlena tĜídního kolektivu
- uþíme žáky pracovat v týmech,uþíme je vnímat vzájemné
odlišnosti jako podmínku efektivní práce
- rozvíjíme schopnost žákĤ zastávat v týmu rĤzné role
- uþíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci
(význam) v týmu i práci (význam) ostatních þlenĤ týmu
- podporujeme vzájemnou pomoc žákĤ, vytváĜíme situace, kdy
se žáci vzájemnČ potĜebují
- upevĖujeme žácích vČdomí, že ve spolupráci lze lépe
naplĖovat osobní i spoleþné cíle
- podporujeme integraci žákĤ se speciálními vzdČlávacími
potĜebami do tĜídních kolektivĤ
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
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- prĤbČžnČ monitorujeme sociální vztahy ve tĜídČ, skupinČ
- uþíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje
dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a uþiteli)
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování spoleþnČ dohodnutých
pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli
KOMPETENCE OBýANSKÉ
vychovávat žáky :
- jako svobodné obþany, plnící si své povinnosti, uplatĖující si
svá práva a respektující práva druhých
- jako osobnosti zodpovČdné za svĤj život, své zdraví a za své
životní prostĜedí
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné úþinnČ pomoci v
rĤzných situacích
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- vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie
- vedeme žáky k odpovČdnosti za jejich zdraví a za zachování
životního prostĜedí
- vedeme žáky k aktivní ochranČ jejich zdraví a k aktivní
ochranČ životního prostĜedí
- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,
kouĜení, zneužívání (a nadmČrnému užívání) lékĤ
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvoĜilé projevy
žákĤ
- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované
pomoci
- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní,otevĜenou,
skrytou)podpory výše uvedených jevĤ
- uþíme žáky správnČ jednat v rĤzných mimoĜádných život
ohrožujících situacích
- podporujeme vzájemnou pomoc žákĤ, vytváĜíme situace, kdy
se žáci vzájemnČ potĜebují
- uþíme žáky preventivnČ pĜedcházet nemocem a úrazĤm
- uþíme žáky poskytnout úþinnou první pomoc
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování stanovených pravidel
(manipulace s pĜírodninami, pravidla chování ve škole, v
uþebnČ pĜírodopisu, na mimoškolních akcí) a dodržování
stanovených pracovních postupĤ
- neustále monitorujeme chování žákĤ, vþas pĜijímáme úþinná
opatĜení
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- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
KOMPETENCE PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, nauþit žáka používat pĜi - uþíme žáky optimálnČ plánovat a provádČt soustavná
práci vhodné materiály, nástroje a technologie, nauþit žáky pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a
chránit své zdraví pĜi práci, pomoci žákĤm pĜi volbČ jejich vyhodnocovat
- v rámci možností a podmínek školy uþíme žáky pĜi práci
budoucího povolání
využívat moderní technologie, postupy a techniku
- podporujeme využívání výpoþetní techniky, internetu a
používání cizího jazyka
- seznamujeme žáky se zásadami bezpeþnosti a ochranČ zdraví
pĜi práci a dĤslednČ vyžadujeme jejich dodržování
- vedeme žáky k dodržování a plnČní jejich povinností a
závazkĤ
- pĜi výuce vytváĜíme podnČtné a tvoĜivé pracovní prostĜedí,
mČníme pracovní podmínky, žák vedeme k adaptaci na nové
pracovní podmínky
- rĤznými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s
rĤznými profesemi v oblasti pĜírodních vČd a v rĤzných
prĤmyslových odvČtvích založených na biotechnologiích

PrĤĜezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Toto téma se nejlépe uplatĖuje pĜi skupinové práci žákĤ a pĜi laboratorních pracích, kdy se musí žák pĜizpĤsobit pracovnímu tempu
ostatních, respektovat jejich názory, pĜípadnČ je produktivnČ doplĖovat nebo vyvracet špatné postupy a závČry ostatních ve
skupinČ. Žáci musí porozumČt dané problematice, musí se pĜi þinnostech tohoto druhu umČt ovládat, uþí se spolupracovat se
spolužáky. MČl by se nauþit ohodnotit pomoc ostatních pĜi týmové práci.
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
PĜi probírání mnoha témat se žáci setkávají se jmény významných svČtových pĜírodovČdcĤ, které by mČli správnČ pĜiĜadit k
významným svČtovým objevĤm v pĜírodních vČdách, zvláštČ v biologii, zoologii, botanice a geologii. NejdĤležitČjší je získat správný
pohled na udržitelný rozvoj a zachování fungujících ekosystémĤ v globálním mČĜítku. Tento postoj je tĜeba žákĤm vštČpovat na
úrovni mČsta.
Multikulturní výchova
V kvalitnČ probíhající hodinČ by mČla být dobrá, klidná atmosféra a vzájemná dĤvČra. Uþitel musí svým pĜístupem usmČrnit chování
žákĤ úspČšných vzhledem k žákĤm s problémy uþení. Teoretický základ k pochopení rasových a etnických problémĤ by mČli žáci v
hodinách pĜírodopisu získat seznámením se s vývojem þlovČka z jednoho živoþišného pĜedchĤdce a jeho pĜíbuzností s ostatními
savci, kdy þlovČk je ze systematického hlediska jenom jedním z druhĤ primátĤ.
Environmentální výchova
Vede žáky k pochopení vztahĤ þlovČka a pĜírody. PĜírodopis má k tomuto tématu nejblíže, neboĢ žáci se pĜímo seznamují se
základními pojmy z ekologie. Environmentální výchova prolíná celým uþivem, kde je náplní projektových dnĤ, ve kterých se žáci
seznamuji postupnČ po roþnících s problematikou ochrany životního prostĜedí, tĜídČní a recyklace odpadĤ, mČstem a okolím, ve
kterém žijí, zdravým životním stylem a þištČním odpadních vod. TĜídČní odpadĤ je navíc tématem celoroþním a probíhá prakticky
separací plastĤ a papíru do kontejnerĤ na pavilonech. CeloroþnČ jsou vyhlašována celoškolní témata s ekologickou problematikou.
Na toto téma je zamČĜena náplĖ volitelného pĜedmČtu – semináĜ z ekologie.
Mediální výchova
Média a komunikace pĜedstavují v souþasnosti stále vČtší zdroj získávání zkušeností a poznatkĤ pro souþasného þlovČka. I v
pĜedmČtu, jakým je pĜírodopis lze k tomuto tématu pĜistupovat efektivnČ. Využíváním výukových programĤ a pĜístupu na internet, i
pĜímé využívání poþítaþe k procviþování svých znalostí a k vyhledávání informací. Množství informací þerpají žáci sledováním
pĜírodopisných filmĤ.
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Oþekávané výstupy vzdČlávacího oboru (OVO) PĜírodopis
2. stupeĖ

1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Oþekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném pĜehledu vývoje organismĤ
1.2 popíše základní rozdíly mezi buĖkou rostlin, živoþichĤ a bakterií a objasní funkci základních organel
1.3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánĤ (orgánových soustav) rostlin i živoþichĤ
1.4 tĜídí organismy a zaĜadí vybrané organismy do Ĝíší a nižších taxonomických jednotek
1.5 vysvČtlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dČdiþnosti
1.6 uvede pĜíklady dČdiþnosti v praktickém životČ a pĜíklady vlivu prostĜedí na utváĜení organismĤ
1.7 uvede na pĜíkladech z bČžného života význam virĤ a bakterií v pĜírodČ i pro þlovČka
Uþivo (U)
1.1 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa, dýchání, rĤst, rozmnožování, vývin, reakce na podnČty;
názory na vznik života
1.2 základní struktura života - buĖky, pletiva, tkánČ, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobunČþné a mnohobunČþné
1.3 význam a zásady tĜídČní organismĤ
1.4 dČdiþnost a promČnlivost organismĤ - podstata dČdiþnosti a pĜenos dČdiþných informací, gen, kĜížení
1.5 viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití
2. BIOLOGIE HUB
Oþekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 rozpozná naše nejznámČjší jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znakĤ
2.2 vysvČtlí rĤzné zpĤsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních ĜetČzcích
2.3 objasní funkci dvou organismĤ ve stélce lišejníkĤ
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Uþivo (U)
2.1 houby bez plodnic - základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na þlovČka a živé organismy
2.2 houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sbČru, konzumace a první pomoc pĜi otravČ houbami
2.3 lišejníky - stavba, symbioza, výskyt a význam
3. BIOLOGIE ROSTLIN
Oþekávané výstupy
žák
3.1 odvodí na základČ pozorování uspoĜádání rostlinného tČla od buĖky pĜes pletiva až k jednotlivým orgánĤm
3.2 porovná vnČjší a vnitĜní stavbu jednotlivých orgánĤ a uvede praktické pĜíklady jejich funkcí a vztahĤ v rostlinČ jako
celku
3.3 vysvČtlí princip základních rostlinných fyziologických procesĤ a jejich využití pĜi pČstování rostlin
3.4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a urþuje jejich význaþné zástupce pomocí klíþĤ a atlasĤ
3.5 odvodí na základČ pozorování pĜírody závislost a pĜizpĤsobení nČkterých rostlin podmínkám prostĜedí
Uþivo (U)
3.1 anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých þástí tČla vyšších rostlin (koĜen, stonek, list, kvČt, semeno,
plod)
3.2 fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, rĤstu, rozmnožování
3.3 systém rostlin - poznávání a zaĜazování daných zástupcĤ bČžných druhĤ Ĝas, mechorostĤ, kapraćorostĤ (plavunČ,
pĜesliþky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednodČložných a dvoudČložných); jejich vývoj a využití
hospodáĜsky významných zástupcĤ
3.4 význam rostlin a jejich ochrana
4. BIOLOGIE ŽIVOýICHģ
Oþekávané výstupy
žák
4.1 porovná základní vnČjší a vnitĜní stavbu vybraných živoþichĤ a vysvČtlí funkci jednotlivých orgánĤ
4.2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živoþichĤ, urþuje vybrané živoþichy, zaĜazuje je do hlavních taxonomických
skupin
4.3 odvodí na základČ pozorování základní projevy chování živoþichĤ v pĜírodČ, na pĜíkladech objasní jejich zpĤsob
života a pĜizpĤsobení danému prostĜedí
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4.4 zhodnotí význam živoþichĤ v pĜírodČ i pro þlovČka uplatĖuje zásady bezpeþného chování ve styku se živoþichy
Uþivo (U)
4.1 stavba tČla, stavba a funkce jednotlivých þástí tČla - živoþišná buĖka, tkánČ, orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobunČþné a mnohobunČþné, rozmnožování
4.2 vývoj, vývin a systém živoþichĤ - významní zástupci jednotlivých skupin živoþichĤ - prvoci, bezobratlí (žahavci,
ploštČnci, hlísti, mČkkýši, kroužkovci, þlenovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
4.3 rozšíĜení, význam a ochrana živoþichĤ - hospodáĜsky a epidemiologicky významné druhy, péþe o vybrané domácí
živoþichy, chov domestikovaných živoþichĤ, živoþišná spoleþenstva
4.4 projevy chování živoþichĤ
5. BIOLOGIE ýLOVċKA
Oþekávané výstupy
žák
5.1 urþí polohu a objasní stavbu a funkci orgánĤ a orgánových soustav lidského tČla, vysvČtlí jejich vztahy
5.2 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze þlovČka
5.3 objasní vznik a vývin nového jedince od poþetí až do stáĜí
5.4 rozlišuje pĜíþiny, pĜípadnČ pĜíznaky bČžných nemocí a uplatĖuje zásady jejich prevence a léþby
5.5 aplikuje pĜedlékaĜskou první pomoc pĜi poranČní a jiném poškození tČla
Uþivo (U)
5.1 fylogeneze a ontogeneze þlovČka - rozmnožování þlovČka
5.2 anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých þástí lidského tČla, orgány, orgánové soustavy (opČrná, pohybová,
obČhová, dýchací, trávicí, vyluþovací a rozmnožovací, Ĝídící), vyšší nervová þinnost, hygiena duševní þinnosti
5.3 nemoci, úrazy a prevence - pĜíþiny, pĜíznaky, praktické zásady a postupy pĜi léþení bČžných nemocí; závažná poranČní
a život ohrožující stavy
5.4 životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví þlovČka
6. NEŽIVÁ PěÍRODA
Oþekávané výstupy
žák
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6.1 objasní vliv jednotlivých sfér ZemČ na vznik a trvání života
6.2 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím urþovacích pomĤcek
6.3 rozlišuje dĤsledky vnitĜních a vnČjších geologických dČjĤ, vþetnČ geologického obČhu hornin i obČhu vody
6.4 porovná význam pĤdotvorných þinitelĤ pro vznik pĤdy, rozlišuje hlavní pĤdní typy a pĤdní druhy v naší pĜírodČ
6.5 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znakĤ
6.6 uvede na základČ pozorování význam vlivu podnebí a poþasí na rozvoj a udržení života na Zemi
Uþivo (U)
6.1 ZemČ - vznik a stavba ZemČ
6.2 nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní tĜídČní, praktický význam a využití zástupcĤ, urþování jejich vzorkĤ;
principy krystalografie
6.3 vnČjší a vnitĜní geologické procesy - pĜíþiny a dĤsledky
6.4 pĤdy - složení, vlastnosti a význam pĤdy pro výživu rostlin, její hospodáĜský význam pro spoleþnost, nebezpeþí a pĜíklady
její devastace, možnosti a pĜíklady rekultivace
6.5 vývoj zemské kĤry a organismĤ na Zemi - geologické zmČny, vznik života, výskyt typických organismĤ a jejich
pĜizpĤsobování prostĜedí
6.6 geologický vývoj a stavba území ýR - ýeský masiv, Karpaty
6.7 podnebí a poþasí ve vztahu k životu
7. ZÁKLADY EKOLOGIE
Oþekávané výstupy
žák
7.1 uvede pĜíklady výskytu organismĤ v urþitém prostĜedí a vztahy mezi nimi
7.2 rozlišuje a uvede pĜíklady systémĤ organismĤ - populace, spoleþenstva, ekosystémy a objasní na základČ pĜíkladu
základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
7.3 vysvČtlí podstatu jednoduchých potravních ĜetČzcĤ v rĤzných ekosystémech a zhodnotí jejich význam
7.4 uvede pĜíklady kladných i záporných vlivĤ þlovČka na životní prostĜedí a pĜíklady narušení rovnováhy ekosystému
Uþivo (U)
7.1 organismy a prostĜedí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostĜedím; populace, spoleþenstva,
pĜirozené a umČlé ekosystémy, potravní ĜetČzce, rovnováha v ekosystému
7.2 ochrana pĜírody a životního prostĜedí - globální problémy a jejich Ĝešení, chránČná území
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8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PěÍRODY
Oþekávané výstupy
žák
8.1 aplikuje praktické metody poznávání pĜírody
8.2 dodržuje základní pravidla bezpeþnosti práce a chování pĜi poznávání živé a neživé pĜírody
Uþivo (U)
8.1 praktické metody poznávání pĜírody - pozorování lupou a mikroskopem (pĜípadnČ dalekohledem), zjednodušené
urþovací klíþe a atlasy, založení herbáĜe a sbírek, ukázky odchytu nČkterých živoþichĤ, jednoduché rozþleĖování rostlin a
živoþichĤ
8.2 významní biologové a jejich objevy
Zkratky použité v uþebním plánu pĜírodopisu:
OVO – oþekávané výstupy vzdČlávacího oboru
U – uþivo
PrĤĜezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
VDO – aplikace odpovČdného jednání, zodpovČdnost za své zdraví, angažovaný pĜístup k prostĜedí
OSV – evoluce lidského chování, zvíĜecí a lidské komunikace, seberegulující chování
EVO – porozumČní souvislostem v biosféĜe, vztahĤm þlovČka a prostĜedí a dĤsledkĤm lidským þinností na prostĜedí, zachování
biologické rovnováhy
MEV – komunikace a kooperace, kritické þtení
EGS – evropská a globální dimenze v základech ekologie
MV – vzájemné respektování
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu PĜírodopis
6. roþník
Školní výstup
-

-

-

-

vysvČtlí vznik ZemČ a života na planetČ
vymezí základní projevy a podmínky života,
uvede jejich význam
uvede pĜíklady rozmanitosti pĜírody
vysvČtlí pojmy producent, konzument ,
predátor, rozkladaþ, cizopasník a pochopí
nezbytnost jednotlivých složek v potravním
ĜetČzci

Uþivo
UspoĜádání živého svČta
Projevy a podmínky života
Rozmanitost pĜírody
Vztahy mezi organismy

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy
OVO: 1.1
U: 1.1
Z - Planeta ZemČ
Ch8-oxidace
EVO - rozmanitosti pĜírody,
probudit citový vztah
EVO-potravní ĜetČzec,
zachování rovnováhy

pracuje s mikroskopem, pĜipraví jednoduchý Praktické poznávání pĜírody
mikroskopický preparát
vysvČtlí, co zkoumají jednotlivé biologické
vČdy
popíše buĖku, vysvČtlí funkci organel
BuĖka
vysvČtlí rozdíl mezi rostlinnou a živoþišnou
buĖkou
vysvČtlí rozdíl mezi nebunČþným,
jednobunČþným a mnohobunČþným
organismem, uvede pĜíklady
vysvČtlí pojmy: pletivo, tkáĖ, orgán, orgánová
soustava, organismus

OVO: 8.1, 8.2
U: 8.1

dokáže roztĜídit organismy do Ĝíší

OVO: 1.4
U: 1.3
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LP- mČĜík

Školní výstup

Uþivo
PĜehled organismĤ
Viry a bakterie

-

pochopí rozdíl mezi bakterií a virem



-

umí vysvČtlit rozdíl ve stavbČ buĖky hub a
rostlin
umí popsat jednotlivé þásti hub
zná význam hub v pĜírodČ i pro þlovČka,
rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámČjší
jedlé a jedovaté houby

Houby

vysvČtlí rozdíl mezi stélkou a tČlem vyšších
rostlin
pozná lišejník zemČpisný

Lišejníky

-

-

 zná význam Ĝas a vybrané zástupce

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy
OVO: 1.7
U: 1.5
EGS - pandemie nemocí,
oþkování, problémy 3.svČta
EVO- neléþit virová
onemocnČní antibiotiky
OVO: 2.1, 2.2
U:O - význam lesa, ubývání
lesních porostĤ, emise, imise
EGS – revoluþní objev
antibiotik, problém rezistence
bakterií vĤþi antb.
OVO: 2.3
U: 2.3
EVO - symbioza, lišejníky jako
indikátory þistoty ovzduší

ěasy

-

zná význam prvokĤ a vybrané zástupce

Prvoci

-

popíše vnitĜní a vnČjší stavbu živoþichĤ za
použití osvojené odborné terminologie a
vysvČtlí funkci jednotlivých orgánĤ
zná význam žahavcĤ a vybrané zástupce
porovná stavbu tČla tasemnice a škrkavky

Nižší živoþichové (bezobratlí)

OVO: 4.2
U: 4.2
OVO: 1.3, 4.1, 4.2
U: 4.1, 4.2, 4.3

 žahavci
 ploštČnci

OSV- základní hygienické
návyky

-
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LP- trepka

Školní výstup

Uþivo
 hlísti

-

rozlišuje vnitĜní a vnČjší parazity, parazity
rostlin a živoþichĤ i þlovČka

-

podle charakteristických znakĤ rozlišuje plže , - mČkkýši
mlže, hlavonožce
pochopí vývojové zdokonalení stavby tČla
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce (hlemýžć, páskovka,
škeble, srdcovka, sépie)
zná jejich význam a postavení v pĜírodČ

-

-

popíše tČlo žížaly a vysvČtlí funkce
jednotlivých orgánĤ
vysvČtlí význam žížaly v pĜírodČ

- kroužkovci

dokáže popsat vnČjší i vnitĜní stavbu tČla
- þlenovci
þlenovcĤ
rozlišuje jednotlivé tĜídy þlenovcĤ podle
- pavoukovci, korýši, hmyz
charakteristických znakĤ
uvede nejznámČjší zástupce jednotlivých tĜíd
dokáže popsat tČlo vþely medonosné jako
modelový pĜíklad hmyzu
rozlišuje promČnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámČjších Ĝádech hmyzu a
pozná vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodáĜských a epidemiologických druhĤ
hmyzu
pochopí význam ostnokožcĤ z vývojového
- ostnokožci
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PĜ- 8.r. – roztoþi a onemocnČní
nervové soustavy
EVO, Ch – insekticidy
EVO- narušení pĜírodní
rovnováhy, pĜemnožené druhy
hmyzu - dĤsledky

Školní vzdČlávací program

Poznámky

Školní výstup



hlediska
vysvČtlí základní ekologické pojmy, vztahy
mezi organismy
zhodnotí pozitivní i negativní vliv þlovČka na
pĜírodu
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PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy
OVO: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
U: 7.1, 7.2

ýlovČk a pĜíroda
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Poznámky

7. roþník
Výstup

Uþivo

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

Poznámky

Zoologie
-

vysvČtlí význam a zásady tĜídČní organismĤ
zná jednotlivé taxonomické jednotky

TĜídČní organismĤ

OVO: 1.4
U: 1.3

-

Strunatci
Obratlovci

OVO: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

-

porovná vnitĜní a vnČjší stavbu živoþichĤ za
použití osvojené odborné terminologie a
vysvČtlí funkci jednotlivých orgánĤ
dokáže rozdČlit zástupce do jednotlivých tĜíd
a chápe vývojové zdokonalování
vysvČtlí pĜizpĤsobení živoþichĤ danému
prostĜedí
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámČjší moĜské a sladkovodní
ryby
rozumí postavení ryb v potravním ĜetČzci,
význam ryb v potravČ þlovČka
pozná vybrané zástupce obojživelníkĤ
vysvČtlí pĜizpĤsobení obojživelníkĤ vodnímu
prostĜedí
pozná vybrané zástupce plazĤ
seznámí se s exotickými druhy plazĤ a
možností jejich chovu v teráriích
zná význam plazĤ v potravním ĜetČzci

-

chápe vývojové zdokonalení stavby tČla

-
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TĜídy:- kruhoústí
- paryby

- ryby

Z -rozšíĜení organismĤ, migrace
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
D – rybníkáĜství v ýechách

- obojživelníci

EVO -zamoĜené vodní plochy,
ekologické havárie

- plazi
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-zopakovat
tĜídČní
bezobratlých ze
6. roþ.
-na konci 7. roþ.
umí vybrané
organismy
rozlišit dle
diakritických
znakĤ a zaĜadit
je do tax.
skupin

Výstup
-

-

Uþivo

ptákĤ, jejich pĜizpĤsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle
znakĤ rozdČlit do nejznámČjších ĜádĤ (pČvci,
dravci, hrabaví,atd.) -pĜizpĤsobení prostĜedí
zná zástupce tažných a pĜezimujících ptákĤ

- ptáci

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

EVO – ptaþí krmítka, co je
vhodné?
Z – cesty ptákĤ
EVO – chov andulek, papouškĤ

Botanika

-

-

-

vysvČtlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
vysvČtlí význam výtrusných rostlin v pĜírodČ
zná pĜíklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraćorosty
vysvČtlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami
podle charakteristických znakĤ rozlišuje
hlavní zástupce nahosemenných rostlin
vysvČtlí funkce jednotlivých þástí rostlinného
tČla
(koĜen, stonek, list, kvČt, plod)
pochopí význam charakteristických znakĤ
pro urþování rostlin
vysvČtlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
pĜíklady
zná význam lesa a zpĤsoby jeho ochrany
pozná základní stromy a keĜe
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Vývoj rostlin
OVO: 3:1, 3.2, 3.5
U: 3.2, 3.3, 3.4

Rostliny výtrusné
Mechorosty a kapraćorosty

EVO - rostliny - producenti,
potravní ĜetČzec

Nahosemenné rostliny
Stavba rostlinného tČla

OVO: 3.1, 3.2
U: 3.1

Les

OVO: 7.1, 7.4, 8.1
U: 7.1, 7.2, 8.1
EVO- les, význam
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LP- ptaþí vejce

Výstup
-

-

-

-

Uþivo

rozliší podle morfologických znakĤ základní
Krytosemenné rostliny
þeledi rostlin
zná významné zástupce jednotlivých þeledí a
dokáže je roztĜídit
zná pĜíklady a využití kulturních plodin
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíþi rostlin
uvede pĜíklady organismĤ v rybníku a jeho
okolí, pĜíklady organismĤ, které jsou souþástí
planktonu, charakterizuje skupiny organismĤ,
zaĜadí uvedené organismy do hlavních
systematických skupin
uvede pĜíklady vztahĤ mezi vodními
organismy, uvede význam þistoty pro život
rozliší rĤzné typy bylinných spoleþenstev
vysvČtlí význam luþních porostĤ
uvede typy ekosystémĤ utváĜených þlovČkem
a jejich význam
zhodnotí, které organismy v umČlých
ekosystémech jsou (nejsou) pro þlovČka
užiteþné
uvede pĜíklady organismĤ, které þlovČk
pČstuje a chová a zhodnotí jejich význam pro
život þlovČka
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Spoleþenstva
 vod a mokĜadĤ

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy
OVO: 3.3, 3.4
U: 3:3, 3.4
EGS - hospodáĜsky významné
rostliny, import, potravinové zdroje
EVO - léþivé rostliny, bio produkty
OVO: 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1
U: 7.1, 7.2, 8.1, 8.2
EVO – umČlé ekosystémy, zásahy
þlovČka

 luk, pastvin a travnatých strání,
polí
 sídelní aglomerace
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LP- znaky
rostlin

8. roþník
Výstup

-

-

-

-

-

-

popíše stavbu tČla savcĤ a základní
charakteristiku
podle charakteristických znakĤ rozlišuje
základní Ĝády savcĤ a správnČ roztĜídí
vybrané zástupce
vysvČtlí pĜizpĤsobení savcĤ prostĜedí a
zpĤsobu života (napĜ. kytovci, netopýĜi, krtek,
apod.)
pozná vybrané zástupce
zná význam tČchto živoþichĤ v pĜírodČ i pro
þlovČka, jejich postavení v ekosystému a
rozšíĜení

Uþivo
Strunatci
Obratlovci
TĜída: Savci

ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

LP - srst
OVO: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EGS – ohrožené druhy, nezákonný
lov
EVO, OSV – chov domácích savcĤ

Etologie, domestikace

OVO: 4.3, 4.4
U: 4.3, 4.4

Vývoj þlovČka a jedince

OVO: 5.2, 5.3
U: 5.1, 5.2

na pĜíkladech objasní zpĤsob života a
chování živoþichĤ
zná hospodáĜsky významné druhy
zhodnotí význam chovu domestikovaných
živoþichĤ
žák umí zaĜadit þlovČka do systému
živoþišné Ĝíše, charakterizovat biologické
znaky lidského a živoþišného organismu
umí objasnit vývoj þlovČka
vysvČtlí zpĤsob oplození

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

MV- rasy, národnostní menšiny
VDO-tolerance k odlišnostem
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Výstup
-

-

Uþivo

DČ - vývoj þlovČka

umí vysvČtlit vývoj jedince od poþetí do stáĜí
a popíše jednotlivé etapy života
zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky
žák umí vysvČtlit pojmy: buĖka, tkáĖ, orgán,
orgánová soustava, organismus
zná stavbu a funkci jednotlivých tkání
lidského tČla

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

BuĖky, tkánČ, orgány

OVO: 5.1
U: 4.1, 5.2

Orgánové soustavy þlovČka

OVO: 5.1, 5.4, 5.5
U: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.2

zná význam soustav tvoĜící oporu a tvar tČla Soustava opČrná a svalová
a umožĖující pohyb
dovede pojmenovat základní kosti a svaly
zná pĜíþiny nemocí, jejich prevence a zásady
první pomoci

Tv-význam posilování, udržování
kondice
Ch-aerobní procesy, oxidace
F-zákon zachování energie,
pĜemČna energie

-

dovede vysvČtlit, jak tČlo získává energii

-

umí pojmenovat a popsat þásti tráv. soustavy Trávicí soustava
a zná jejich funkci
zná pĜíþiny nemocí tráv. soustavy, jejich
prevence a zásady první pomoci

EGS- hladomor, problémy zemí
tĜetího svČta, pĜístup k pitné vodČ
Ch -cukry, tuky, bílkoviny

umí pojmenovat a popsat þásti dých. soust.
vysvČtlí þinnost dýchací soustavy v práci a
pĜi zátČži
zná pĜíþiny nemocí dých. s., prevence,
zásady první pomoci

Dýchací soustava

EVO-zneþištČné ovzduší, exhalace
Ch - oxidy, spalování
MDV - využití médií, stav ovzduší,
varování-špatné rozptylové
podmínky, pylové zpravodajství

zná složení krve a funkci jednotlivých þástí

TČlní tekutiny

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Energie
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Poznámky

Výstup

Uþivo

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

Poznámky

krve
civilizaþní
nemoci

zná stavu srdce a druhy cév
umí vysvČtlit þinnost srdce a celé obČhové
soustavy
zná pĜíþiny nemocí obČh. s. a krve, jejich
prevenci a zásady první pomoci

ObČhová soustava

-

zná stavbu a funkci vyluþovací soustavy
zná pĜíþiny onemocnČní vyluþ. s., jejich
prevence a zásady první pomoci

Soustava vyluþovací

-

zná význam a stavbu kĤže
zná pĜíþiny onemocnČní soustavy kožní,
jejich prevence a zásady první pomoci

-

zná stavbu nervové soustavy
Nervová soustava
umí popsat þinnost nervové soustavy
umí popsat þásti mozku a jejich význam
zná pĜíþiny nemocí nerv. s., jejich prevence a
zásady první pomoci

reflexní
oblouk

-

zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a Smyslové orgány
rovnovážného ústrojí
zná pĜíþiny nemocí, jejich prevence a zásady
první pomoci

LP- smysly

-

-

-

zná nejdĤležitČjší hormony lidského tČla a
jejich vliv na Ĝízení lidského organismu
ZŠ Pardubice – Studánka

EVO- pitný režim, ochrana vodních
zdrojĤ - udržitelný rozvoj

pitný režim

rakovina
kĤže

Soustava kožní

Žlázy s vnitĜní sekrecí
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Výstup

Uþivo

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

Pohlavní soustava

-

umí popsat stavu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy
zná nebezpeþí pĜenosu pohlavních chorob

VZ-sexualita, pohlavnČ pĜenosné
choroby
EGS-pandemie AIDS

-

zná vliv vnČjšího prostĜedí na zdraví þlovČka
zná návykové látky a jejich nebezpeþí

ýlovČk a zdraví

U: 5.4
VZ-nebezpeþí návykových látek,
kouĜení, alkoholismus

-

vysvČtlí význam dČdiþnosti a promČnlivosti
Genetika
organismu
vysvČtlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dČdiþnosti
uvede pĜíklady dČdiþnosti v praktickém životČ
a pĜíklady vlivu prostĜedí na utváĜení
organismĤ
zná pojem gen, kĜížení, genové inženýrství

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

OVO: 1.5, 1.6
U: 1.4, 8.2
EVO- geneticky upravené
potraviny, léþba vrozených vad,
úpravy genomu
Ch – nukleové kyseliny
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Poznámky

9. roþník
Výstup

Uþivo

ZemČ, vznik, stavba
 vysvČtlí teorii vzniku ZemČ
 objasní vliv jednotlivých sfér ZemČ na vznik a
trvání života
 zná základní geologické vČdy
-

-

rozlišuje dĤsledky vnitĜních a vnČjších
geologických dČjĤ
uvede konkrétní pĜíklad vnitĜních a vnČjších
geol. dČjĤ
popíše druhy zvČtrávání
dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí
(skalní mČsta)

Geologické dČje

ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

OVO: 6.1
U: 6.1
Z - planeta ZemČ, stavba
OVO: 6.3
U: 6.3
Z - vznik pohoĜí, pohoĜí v ýR, ve
svČtČ
MV – pĜírodní katastrofy,
zemČtĜesení
Ch-pĤsobení vody ve vápencích

Petrologie
rozlišuje horniny vyvĜelé, usazené a
pĜemČnČné a popíše zpĤsob jejich vzniku
zná význam a použití dĤležitých hornin (žula,
vápenec, bĜidlice)

- rozliší prvky soumČrnosti krystalu
 orientuje se ve stupnici tvrdosti
 podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty, zná význam nČkterých
dĤležitých nerostĤ (rudy)

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

OVO: 6.2
U: 6.2

Mineralogie

OVO: 6.2
U: 6.2
F, Ch - terminologie, rozpustnost
Ch - chem. vzorce, znaþky prvkĤ
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LP - tvrdost

Výstup

Uþivo

-

popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi

Geologický vývoj ZemČ

-

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle
charakteristických znakĤ a typických
organismĤ

Vznik a vývoj života na Zemi

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy
OVO: 6.5
U: 6.5

Éry vývoje ZemČ

 popíše geologický vývoj a stavbu území ýR
 (ýeský masiv a Karpaty)

Geologický vývoj ýR

U: 6.6

 porovná význam pĤdních þinitelĤ pro vznik
 pĤdy
- rozlišuje hlavní pĤdní typy a pĤdní druhy

Pedologie

OVO: 6.4
U: 6.4

ýlovČk a životní prostĜedí

OVO: 6.6, 7.4
U: 6.7, 7.2

-

-

-

-

orientuje se v základních ekologických
pojmech
(ekosystém, potravní ĜetČzec, populace,
spoleþenstvo, biom)
rozlišuje živé a neživé složky životního
prostĜedí
uvede konkrétní pĜíklad potravního ĜetČzce a
vysvČtlí dĤsledky oslabení jednoho þlánku
ĜetČzce
vysvČtlí základní vztahy mezi populacemi a
uvede konkrétní pĜíklady parazitismu a
symbiózy
uvede pĜíklady kladných i záporných vlivĤ
þlovČka na životní prostĜedí a jejich dĤsledky
pro rovnováhu ekosystémĤ
sleduje aktuální stav životního prostĜedí
ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

EVO – aktivní pĜístup k ochranČ ŽP

EVO- principy udržitelného rozvoje

EGS – spolupráce v otázkách ŽP a
udržitelného rozvoje, ochrana
pĜírodního a kulturního bohatství,
organizace UNESCO
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LP – pĤdní
profil

Výstup
-

Uþivo

PrĤĜezová témata
MezipĜedmČtové vztahy

chápe principy trvale udržitelného rozvoje
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
orientuje se v globálních problémech biosféry

ZŠ Pardubice – Studánka
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Poznámky

