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II  10     Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) 
 
Charakteristika předmětu: 

Obsahové vymezení předmětu: 
Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům možnosti: 
- hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů 

- seznámení se zákonitostmi přírodních jevů a vývojem přírody 

- poznání, že hmota je nositelem všeho přírodního dění , tedy i života  
- rozvíjet dovednosti soustavně, experimentovat 

- využívání praktických metod poznání přírody 

- získávání a rozvíjení orientace v přírodním prostředí, osvojování přírodních pojmů a používání poznávacích 
metod 

Předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 
- chemie: přírodní makromolekulární látky 

- fyzika: světelná energie, optika akustika 

- zeměpis: Sluneční soustava, zatmění Slunce, Měsíce 

Souvisí ale i s předměty z dalších vzdělávacích oblastí např. Informační a komunikační technologie – využití 

programů pro PC, vyhledávání informací přes internet, možnost vypracování zápisu protokolu laboratorních prací 

na PC 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět 6. a 9. ročníku po 1 hodině týdně, v 7. ročníku 2 hodiny 
týdně. V 8. ročníku je učivo přírodopisu integrováno do předmětu zdravověda. Výuka probíhá většinou v odborné 

učebně přírodopis – chemie, která je speciálně pro tuto výuku vybavena, případně v učebně informatiky, kde je 

k dispozici přístup k internetu. Výuka může probíhat i v informačním centru (knihovna s připojením k internetu), 
nebo na školní zahradě, či v terénu (např. týdenní kurz v 9. ročníku, který integruje učivo předmětů přírodopis, 

zeměpis, ekologie, chemie). 

Při výuce v učebně platí Pracovní řád učebny, s kterým jsou seznámeni všichni žáci a jsou povinni ho 
dodržovat. 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami (nástěnné mapy, obrazový materiál, využití videa, modely 
přírodnin) 

- skupinová práce (s využitím obrazových map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- přírodopisné vycházky s pozorováním, exkurze, využití školní zahrady 
- pozorování přírody, praktická část – kurz v terénu 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k nalézání souvislostí mezi nimi  

- dbáme na používání a dodržování odborné terminologie 
- motivujeme k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k využívání základních badatelských postupů 
- zadáváme takové úkoly, kdy žáci sami navrhují řešení a vyvozují závěry, vyhodnocují získaná fakta 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené podobě 
- při práci ve skupině umožňujeme žákům osvojovat si dovednosti komunikace s ostatními, respektování 

názoru druhých, obhajování vlastních nápadů, myšlenek 

Kompetence sociální a personální 
- navozujeme situace vedoucí k pozitivní představě o sobě samém, k pocitu zodpovědnosti vůči sobě i ostatním 

- využíváme kooperativního učení k rozvoji schopností spolupracovat při řešení problémů 

 
Kompetence občanské 

- motivujeme žáky k zájmu podpory a ochrany vlastního zdraví  

- uplatňujeme požadavek dodržovat pravidla slušného chování, ohleduplnosti vůči druhým 
Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s přístroji a zařízeními 

- zadáváme úkoly tak, aby žáci měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout postupy, rozvrhnout si práci 
tak, aby ji stihli provést v daném časovém limitu 

 

Začlenění průřezových témat: 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímají 
Environmentální výchova (ENV) 

- Základní podmínky života  

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 

V předmětu budeme hodnotit a klasifikovat podle následujících kritérií: 
- průběžné ověřování znalostí – ústní zkoušení, písemné zkoušení, tematický test  

- ověřování dovedností, aplikace získaných vědomostí – laboratorní práce, řešení úloh a otázek z praxe  

- aktivita a iniciativa – referáty, soutěže, skupinové práce, projekty 
- přístup k vyučování – vedení sešitu, příprava na hodinu 

V případě bodového hodnocení testů či písemného zkoušení budeme dodržovat procentovou tabulku pro jednotlivé 

stupně klasifikace. 
Hodnocení laboratorní práce obsahuje – praktické provedení úkolu, zápis (protokol) – správnost, úprava, vyvození 

závěrů z pozorování. Může být prováděno slovně, ale i přidělováním bodů – bodovací tabulka. 

 
Práce s nadanými žáky: 

Během výuky uplatňujeme metody a formy práce: 

- samostatná práce s textem 
- řešení problémových úloh z praxe 

- samostatné vyhledávání a zpracování informací 

- prezentace vlastní práce 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 

Podle potřeb poskytujeme: 
- předtištěné zápisy učiva  

- tištěné zadání otázek testu, znění příkladu 

- ověření pochopení písemné instrukce 
- delší čas na vypracování písemných odpovědí, řešení příkladu 

- zohlednění písemného projevu – úroveň a úprava zápisu protokolů laboratorních prací 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

P - 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje 

se v daném přehledu vývoje organismů 

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů 
a rozlišuje základní projevy a podmínky života 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

 

 
 

 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin i živočichů 
 

 

 
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší 

a nižších taxonomických jednotek 

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými 
a mnohobuněčnými organismy 

 

 
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 

a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 
 

 

 
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam virů 

a bakterií v přírodě i pro člověka 

P-9-1-07p ví o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka 
 

 

 má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích 

 pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 

 rozliší získávání energie pro život výživou soběstačnou 

(autotrofní) a výživou nesoběstačnou (heterotrofní) a uvede 
příklady 

 rozliší uvolňování energie pro život za využití kyslíku (buněčné 
dýchání – aerobně) a za nepřístupu kyslíku (anaerobně) 

 rozliší pojmy růst a vývoj (individuální) 

 uvede příklady různých projevů reakce organismů na vnější 
podněty 

 vysvětlí význam abiotických podmínek života (slunečního 
záření, vzduchu, vody a minerálních látek) 

 objasní význam biotických podmínek života (vztahů mezi 
organismy) 

 uvede příklady přizpůsobení organismů k prostředí jako 
podmínku vývoje rozmanitosti života na Zemi (biodiverzity) 

 orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozlišuje základní 
projevy a podmínky života 

 

 popíše podle obrázku stavbu buňky rostliny, živočicha 
a bakterie 

 vysvětlí rozdíl ve výživě rostlinné a živočišné buňky 

 uvede funkci základních organel v buňce rostliny, živočicha 

a bakterie 
 

 rozliší orgány zajišťující životní funkce a rozmnožování rostlin 

 rozliší orgánové soustavy zajišťující životní funkce 

a rozmnožování živočichů 

 zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav 
rostlin i živočichů 

 

 roztřídí vybrané organismy podle zadaného kritéria 

 přiřadí vybrané organismy do uvedených taxonomických 
jednotek 

 rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými 
organismy 

 

 vysvětlí podstatu nepohlavního rozmnožování a uvede příklady 

 vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování i z hlediska přenosu 

dědičných informací 
 

 uvede konkrétní příklady využití poznatků z genetiky rostlin, 
živočichů a člověka v praktickém životě 

 uvede příklady vlivu šlechtění na vzhled rostlin a živočichů 

 uvede příklady vlivů prostředí na utváření organismů 

 

 vysvětlí význam bakterií pro život v přírodě 

 uvede příklady využívání bakterií člověkem 

 uvede příklady nemocí způsobených bakteriemi a viry 

 ví o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka 
 

 má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích 

 pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 

 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 

význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty 

 základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 

a mnohobuněčné 

 význam a zásady třídění organismů 

 dědičnost a proměnlivost organismů 

 viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 
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BIOLOGIE HUB 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 

s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 
podle charakteristických znaků 

 

 
 

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 

v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 
 

 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 
P-9-2-03p pozná lišejníky 

 podle přírodnin, modelů nebo obrázků přírodnin s rozlišovacími 

znaky určí vybrané houby naší přírody 

 rozliší mezi vybranými houbami jedlé a jedovaté podle 

typických znaků 

 uvede zásady bezpečného sběru hub 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 

charakteristických znaků 
 

 odliší na příkladech způsob výživy hniložijný (saprofytický) 
a cizopasný (parazitický) 

 uvede význam hub v oběhu látek v přírodě 
 

 uvede, které organismy vytvářejí tělo (stélku) lišejníku a čím si 
jsou vzájemně prospěšné 

 uvede příklad výskytu lišejníku v přírodě 

 pozná lišejníky 

 houby bez plodnic 

 houby s plodnicemi 

 lišejníky 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

P-9-4-01p porovná 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-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich 
hlavní zástupce 

 

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-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, 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-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

 
 

 

 
 

 

 uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha 

z vybraných skupin bezobratlých (žahavců, měkkýšů, kroužkovců 
a členovců /pavoukovců, korýšů, hmyzu/)  

 uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů 

 vysvětlí důležitost udržování vnitřní stálosti těla (homeostázy) 

při měnících se podmínkách vnějšího prostředí 

 uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav 
živočichů k životu na souši a ve vodě a k různému způsobu života 

(k využívání různé potravy, k různé aktivitě během dne apod.) 

 vysvětlí rozdíl mezi obojetným a rozlišeným pohlavím, mezi 

vývojem přímým a nepřímým a uvede příklady 

 porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

 

 uvede příklady skupin bezobratlých 

 zařadí vybrané živočichy do hlavních taxonomických skupin 
– u bezobratlých do kmenů: žahavci, měkkýši, kroužkovci, 

členovci (popřípadě do tříd a řádů: pavoukovci, korýši, hmyz) 

 rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 

 

 uvede příklady živočichů žijících odděleně a ve skupinách 

(i v párech), živočichy stálé a migrující, aktivní ve dne a v noci, 

býložravce, predátory a parazity 

 uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období 

 uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí 

a způsobu života, uvede příklady 

 odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života 

a přizpůsobení danému prostředí 

 

 uvede význam rozmanitosti živočichů pro život v přírodě a pro 

člověka 

 objasní význam biologické rovnováhy 

 uvede příklady bezobratlých, kteří se mohou stát škůdci 

 uvede příklady živočichů žijících v přírodě, které lidé využívají 

nebo jsou pro člověka užiteční 

 uvede příklady živočichů, které člověk chová pro užitek 

 vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

a uvede příklady 

 ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje 

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 

 vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí 

(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci) 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů  

 projevy chování živočichů 
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 využívá zkušeností s chovem vybraných domácích 

živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

 využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů 

k zajišťování jejich životních potřeb 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované 

v přírodopisu 

 
 

 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody 

 rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a za 
použití lupy 

 používá jednoduchý žákovský mikroskop 

 aktivně používá především zjednodušené určovací klíče a atlasy 

 správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus (experiment) 

 využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody ve třídě i v pobytu v přírodě 

 dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání 

přírody 

 praktické metody poznávání přírody ENV 

 lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 
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P - 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

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

P-9-4-01p porovná 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-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich 

hlavní zástupce 
 

 

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-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, 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-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 využívá zkušeností s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

 uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha 
z vybraných skupin obratlovců (ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, 

savců) 

 uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů 

 vysvětlí důležitost udržování vnitřní stálosti těla (homeostázy) 
při měnících se podmínkách vnějšího prostředí 

 uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav 
živočichů k životu na souši a ve vodě a k různému způsobu života 

(k využívání různé potravy, k různé aktivitě během dne apod.) 

 vysvětlí rozdíl mezi obojetným a rozlišeným pohlavím, mezi 
vývojem přímým a nepřímým a uvede příklady 

 porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 
funkci jednotlivých orgánů 

 

 uvede příklady skupin obratlovců 

 zařadí vybrané živočichy do hlavních taxonomických skupin 
- u obratlovců do tříd: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci podle 

jejich charakteristických znaků a do nižších skupin i s využitím 

atlasů, klíčů a tabulek v učebnicích a příručkách 

 rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 

 

 uvede příklady živočichů žijících odděleně a ve skupinách 

(i v párech), živočichy stálé a migrující, aktivní ve dne a v noci, 

býložravce, predátory a parazity 

 uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období 

 uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí 

a způsobu života, uvede příklady 

 odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života 

a přizpůsobení danému prostředí 

 

 uvede význam rozmanitosti živočichů pro život v přírodě a pro 

člověka 

 objasní význam biologické rovnováhy 

 uvede příklady obratlovců, kteří se mohou stát škůdci, 
a způsoby ochrany před nimi 

 uvede příklady živočichů žijících v přírodě, které lidé využívají 
nebo jsou pro člověka užiteční 

 uvede příklady živočichů, které člověk chová pro užitek 

 vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

a uvede příklady 

 ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

 využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů 

k zajišťování jejich životních potřeb 

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla 

 vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů  

 projevy chování živočichů 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

 

 
 

 rozliší pojmy buňka, pletivo, orgán rostlinného těla 

 uvede příklad pletiva v orgánech rostliny 

 rozliší rozdílnou složitost stavby těla vybraných rostlin (např. 
zelené řasy, mechy, kapradiny, rostliny nahosemenné 

a krytosemenné) 

 
 

 anatomie a morfologie rostlin 

 fyziologie rostlin 

 systém rostlin 

 význam rostlin a jejich ochrana 

ENV 

 základní podmínky života 
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P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů 

a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 

jako celku 

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla 

a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin 

 
 

 

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

P-9-3-03p ví o základních rostlinných fyziologických 

procesech a o jejich využití 
P-9-3-03p zná význam hospodářsky důležitých rostlin 

a způsob jejich pěstování 

 
 

 

 
 

 

 

 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin 

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

jejich zástupce 

 
 

 

 
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost 

a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

 uvede základní funkci kořene, stonku a listu a příklady jejich 

využití 

 popíše vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu a porovná ji 

s jejich funkcí 

 popíše stavbu květu a vznik plodu 

 porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce 

jednotlivých částí těla rostlin 
 

 uvede vstupy a výstupy fotosyntézy a podmínky ovlivňující její 
průběh 

 objasní význam fotosyntézy pro život 

 objasní význam dýchání pro život rostlin 

 rozliší děje v rostlině probíhající za světla (fotosyntéza, 
dýchání) a za tmy (dýchání) 

 uvede příklady ovlivňování podmínek pro život rostlin při jejich 
pěstování 

 ví o základních rostlinných fyziologických procesech a o jejich 
využití 

 zná význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich 

pěstování 
 

 zařadí vybrané rostliny do základní systematické skupiny (řasy, 
mechy, kapradiny, přesličky, plavuně, rostliny nahosemenné, 

rostliny krytosemenné) 

 přiřadí k vybraným rostlinám název rodový, případně druhový 
s využitím zjednodušených či upravených klíčů a atlasů 

 rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 
zástupce 

 

 uvede u vybraných rostlin znaky přizpůsobení k prostředí, ve 
kterém obvykle rostou 

 uvede na základě pozorování, jak se rostliny přizpůsobují 
změnám podmínek v průběhu roku 

 uvede příklady rostlin, které jsou typické pro určité ekosystémy 

 uvede příklady rostlin jedovatých a léčivých zejména z okolí 

školy 

 popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

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

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu 

 

 
 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

a chování při poznávání živé a neživé přírody 
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody 

 rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a za 
použití lupy 

 používá jednoduchý žákovský mikroskop 

 aktivně používá především zjednodušené určovací klíče a atlasy 

 správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus (experiment) 

 využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody ve třídě i v pobytu v přírodě 

 dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání 
přírody 

 praktické metody poznávání přírody ENV 

 lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
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P - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 

života 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země 
 

 

 
 

 
 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 

nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané 

nerosty a horniny 

 
 

 

 
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů 

 

 
 

 

 
 

 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

P-9-6-04p rozeznává některé druhy půd a objasňuje jejich 

vznik 
 

 

 
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 

charakteristických znaků 

 uvede význam neživých podmínek prostředí pro vznik života na 

Zemi 

 vysvětlí význam atmosféry (ozonosféry a fyzikálních 

a chemických vlastností ovzduší), hydrosféry (vody mořské 
a sladké, jejích vlastností), litosféry (zdroje minerálních látek 

i zemského tepla) a pedosféry (prostředí pro růst rostlin a život 

živočichů) pro život 

 objasní nebezpečí rychlých změn podmínek prostředí pro život 

 popíše jednotlivé vrstvy Země 
 

 uvede příklady znaků, podle kterých může rozlišovat nerosty 
a horniny 

 rozezná nejběžnější horniny z naší přírody na základě 

pozorování jejich charakteristických znaků a za pomoci určovacích 
pomůcek 

 pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty 
a horniny 

 

 rozliší vnitřní a vnější geologické děje a jejich možné důsledky 
pro člověka 

 rozliší horniny podle vzniku na vyvřelé, usazené a přeměněné, 
uvede příklady 

 na základě obrázku popíše průběh horninotvorného cyklu 
(geologického oběhu) 

 vysvětlí průběh a příčinu oběhu vody a důsledky pro přírodu 

a člověka 

 objasní pojem obnovitelný a neobnovitelný přírodní zdroj 

 rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

 

 uvede vznik a složení půdy a vysvětlí, proč je půda na rozhraní 
mezi přírodou neživou a živou  

 rozliší půdní typ a druh a uvede jejich příklady z naší přírody, 
především z okolí  

 rozeznává některé druhy půd a objasňuje jejich vznik 
 

 porovná přibližnou délku trvání geologických období 

 uvede charakteristické znaky geologických období 

 Země – vznik a stavba Země 

 nerosty a horniny 

 vnější a vnitřní geologické procesy 

 půdy 

 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi 

GLO 

 Evropa a svět nás zajímají 

F, Z, E 

  projekt ZEMĚ 

CH 

 prvky, sloučeniny, chemické vzorce 

Z 

 Česká republika 

F 

 postavení Země ve vesmíru 

 


