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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 1 

Má zájem o předmět. Úvod 
Seznámení s obsahem učiva, 

počáteční motivace 

    6. 

1 

zá
ří

 

  

Zná postavení Země ve 

vesmíru, umí popsat 

stavbu zemského tělesa, 

vysvětlí význam Slunce, 

vody, kyslíku, oxidu 

uhličitého. 

Země 
Vznik a charakteristika planety 

Země, názory na vznik života 
1 

JE – my, 

součást Evropy 

a světa 

Fy – jednotky 

Fy, Ze – planety 

Ch – prvky 

Ma – převody 

jednotek 

Vo - svět 
Chápe projevy života 

jako celku, uvědomuje si, 

že život je vázán na různé 

formy organismů, chápe 

potravní vztahy mezi 

organismy, rozumí 

potravnímu řetězci. Zná 

základní metody 

zkoumání přírody, umí 

zhotovit mikroskopický 

preparát, popsat mikro-

skop. Rozliší základní 

projevy a podmínky 

života, orientuje se v 

daném přehledu vývoje 

organismů. Dodržuje 

základní pravidla 

bezpečnosti práce a 

chování při poznávání 

živé a neživé přírody. 

Obecná biologie 

Projevy a podmínky života – 

výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na 

podněty, rozmanitost přírody, 

vztahy mezi organismy, 

zkoumání přírody, popis a užití 

mikroskopu, příprava 

mikroskopického preparátu 

2 

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 

RSP - cvičení 

smyslového 

vnímání, 

pozornosti a 

soustředění 

K – dovednosti 

pro sdělení 

verbální i 

neverbální  

MV - chování 

podporující 

dobré vztahy 

Fy – optické 

součástky 

Vo – vztahy 

v rodině 

Fy – práce 

Ze – etnika 

Dě – dávné 

civilizace 

Ch - plyny 
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ěs
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vztahy 

 

 2 

Chápe, že život je 

vázán na buňku. 

Popisuje rostlinné a 

živočišné buňky 

(rozdíly), chápe 

stupňovité uspořádání 

živých soustav, 

význam řazení 

organismů do systému. 

Schopnost poznávání. 

Popíše základní rozdíly 

mezi buňkou rostlin, 

živočichů a bakterií a 

objasní funkci 

základních organel. 

Aplikuje praktické 

metody poznávání 

přírody. 

Základní struktura života 

Buňka – základní stavební a 

funkční jednotka, rostlinná a 

živočišná buňka, pletiva, tkáně, 

orgány, orgánové soustavy, 

jedno- a mnohobuněčné 

organismy, systém - význam a 

zásady třídění organizmů 

   6. 

2 

ří
je

n
 

SS – cvičení 

smyslového 

vnímání, 

soustředění, 

sebe-kontroly, 

sebeovládání 

RSP – 

dovednost 

řešení problémů 

– dovednosti 

pro učení 

Dě – 2.sv.v. 

Čsp – plnění 

praktických 

úkolů 

Vv – estetický 

projev 

Charakterizuje 

taxonomickou skupinu. 

Zná choroby virového 

původu a ochranu proti 

nim. Uvede na 

příkladech z běžného 

života význam virů a 

bakterií v přírodě i pro 

člověka. 

Viry 

Viry – biologické struktury bez 

vlastního metabolismu, které se 

množí uvnitř hostitelské buňky 

Výskyt, význam, praktické 

využití.  

Epidemiologicky významné 

druhy 

1 

li
st

o
p
ad

 

 

Ch – chemické, 

biologické 

zbraně  

Čj – četba 

Mach a 

Šebestová 

Dě – morová 

epidemie 
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 3 

Zná význam bakterií 

nejen negativní, ale i 

pozitivní. Zná způsob 

ochrany proti 

bakteriálním 

onemocněním. 

Bakterie 

Výskyt a význam bakterií, jejich 

praktické užití, bakterie - 

důležití činitelé oběhu látek 

v přírodě 

Epidemiologicky významné 

druhy 

    6. 

1 

li
st

o
p
ad

 

MK - 

naslouchání 

druhým 

Fy – fyzikální 

podstata 

mikroskopu 

VZ - alergie 

Ví, že houby jsou 

stélkaté organismy 

závislé na příjmu 

organických látek, 

vysvětlí princip jejich 

rozmnožování. Ovládá 

zásady sběru hub, 

rozezná běžné druhy 

podle plodnic. 

Rozpozná naše 

nejznámější jedlé a 

jedovaté houby 

s plodnicemi a porovná 

je podle 

charakteristických 

znaků. Vysvětlí různé 

způsoby výživy hub a 

jejich význam 

v ekosystémech a místo 

v potravních řetězcích. 

Houby 

Houby bez plodnic – základní 

charakteristika, pozitivní a 

negativní vliv na člověka a živé 

organismy 

Houby s plodnicemi – stavba, 

výskyt, význam, zásady sběru, 

konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 

2 

 

K - cvičení 

pozorování a 

aktivního 

naslouchání 

Čj –vyprávění 

VZ – volný 

čas, hodnoty 

v rodině 

Čsp – vaření 

Ch - toxiny 
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íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 4 

Pochopí význam 

soužití dvou různých 

organismů. Objasní 

funkci dvou organismů 

ve stélce lišejníků. 

Lišejníky 
Stavba těla lišejníku, symbióza, 

výskyt a význam lišejníků 

    6. 

1 

 

p
ro

si
n
ec

 

VČP - 

nerovnoměrnost 

života na Zemi 

 

Rozliší mnohobuněčný 

organismus a soubor 

buněk, upevní práci 

s mikroskopem. 

Stélkaté rostliny 

Řasy, pozorování řas 

mikroskopem, základní principy 

fotosyntézy dýchání, poznávání 

a zařazování daných zástupců 

běžných druhů řas. 

    1 
KR - schopnost 

vidět věci jinak 

Ze – moře a 

oceány 

Čj – více 

významů slova 

„řasa“ 

Uvědomuje si, že 

jediná buňka je 

schopna samostatné 

existence, pozná 

některé zástupce 

prvoků. Opakuje 

přípravu mikrosko-

pického preparátu. 

Jednobuněční živočichové 

Prvoci  

Pozorování prvoků ze senného 

nálevu 

2 

ES – zkušenosti 

z Evropy a 

světa 

Fy – pohyb, 

rychlost, 

optická 

soustava, 

kapilární jev 

Ch – 

laboratorní sklo 

 

Umí popsat tělo, způsob 

získávání potravy – 

funkci žahavých buněk. 

Vysvětlí podstatu 

pohlavního a 

nepohlavního 

rozmnožování a jeho 

význam z hlediska 

dědičnosti. 

Bezobratlí, žahavci Nezmar hnědý, mořští žahavci     1 

le
d
en

 

VČP – prostředí 

a zdraví 

Ze – hospod-

dářské využití 

moří 

Čj – přísloví, 

přenesené 

významy slov, 

slovních spoj. 
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 5 

Rozlišuje způsob života 

volně žijících a 

cizopasných ploštěnců, 

pochopí nebezpečí 

cizopasných ploštěnců 

pro člověka, zná zásady 

dodržování hygieny. 

Ploštenci Ploštěnka mléčná, tasemnice 

6. 

1 

le
d
en

 

VČP - prostředí 

a zdraví 

Ch – potravi-

nářský průmysl 

VZ – hygiena 

přípravy 

pokrmů  

Zná nebezpečí 

parazitických hlístů pro 

člověka a zásady 

dodržování hygieny. 

Hlísti Cizopasníci rostlin a živočichů 1 

VZ – základní 

hygienické 

návyky 

Umí popsat způsob 

života, tělo měkkýšů, 

pochopí rozdíl mezi 

ulitou a lasturou, pozná 

běžné zástupce. 

Porovná základní 

vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů. 

Měkkýši Plži, mlži, hlavonožci 2 

le
d
en

 -
 ú

n
o
r K - řeč 

předmětů a 

prostředí 

vytvořeného 

člověkem 

Ze – mořské 

farmy 

Čj – inkoust 

VZ –kultura 

těla 

Vv –estetický 

vzhled 
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 6 

Třídí a upevňuje učivo 

a práci s mikroskopem. 

Komunikuje a žije ve 

skupině s příslušníky 

odlišných 

sociokulturních skupin, 

uplatňuje svá práva a 

respektuje práva 

druhých, chápe a 

toleruje odlišné zájmy, 

názory i schopnosti. 

Odvodí na základě 

pozorování základní 

projevy chování 

živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní 

jejich způsob života a 

přizpůsobení daného 

prostředí. Dodržuje 

základní pravidla 

bezpečnosti práce a 

chování při pozorování 

živé a neživé přírody. 

Opakování 

Shrnutí učiva, pozorování 

trvalých preparátů 

 

6. 

    1 

ú
n
o
r 

K - komunikace 

v různých 

situacích 

LA - 

dlouhodobé 

akce zaměřené 

k růstu 

ekologické-ho 

vědomí 

 

Umí charakterizovat 

kroužkovce, popsat tělo 

žížaly, uvědomuje si 

její význam. 

Kroužkovci 

Charakteristika, mnohoštětinatci, 

opaskovci, pozorování žížaly. 

Jednoduché rozčleňování těla. 

2 

LA - ochrana 

pří-rody v 

regionu a ve 

světě 

Ze – typy půd 
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 7 

Zná základní členění 

těla, pochopí pojem 

vnější kostra, umí 

popsat vnitřní stavbu 

těla. Zná základní 

skupiny tohoto kmene. 

Popíše vnější stavbu 

těla, uvede významné 

zástupce. 

Rozvoj porozumění 

souvislostem 

v biosféře, vztahům 

člověka a prostředí a 

důsledkům lidských 

činností na prostředí. 

Členovci 

Charakteristika členovců – 

významní zástupci jednotlivých 

skupin. 

Pavoukovci, korýši, 

vzdušnicovci (mnohonožky, 

stonožky) 

Práce s počítačem – výukové 

programy 

   Pozorování lupou, mikroskopem 

Významní zástupci 

    6. 4 

b
ře

ze
n

 

VČP - možnosti 

a ochrana zdraví 

MV - vztah 

mediálního 

sdělení a 

sociální 

zkušenosti 

Inf - orientace 

VZ, Vo – 

vztahy 

Čj –krásná 

literatura 

D – napadení 

Ze – 

Křivoklátsko – 

trilobiti, vnímat 

sama sebe jako 

občana, který 

se spolupodílí 

na ochraně 

přírody 
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 8 

Popisuje vnější a vnitř-

ní stavbu těla hmyzu, 

pozná základní typy 

ústních ústrojí hmyzu, 

chápe rozdíl ve 

způsobu rozmnožování 

hmyzu s proměnou 

dokonalou a 

nedokonalou. Zná 

charakteristiku a 

zástupce vybraných 

řádů třídy hmyzu. 

Hygiena těla. Zhodnotí 

význam živočichů 

v přírodě i pro člověka, 

uplatňuje bezpečné 

zásady ve styku 

s živočichy. 

Členovci 

Popis těla hmyzu, vnitřní 

orgánové soustavy, 

rozmnožování hmyzu. 

Charakteristika a přehled 

významných zástupců 

vybraných řádů třídy hmyzu: 

hmyz s proměnou nedokonalou 

(vážky, stejnokřídlí, vši, 

ploštice, rovnokřídlí) 

  Využití programů PC 

6. 4 

d
u
b
en

 

ZPŽ - ochrana 

biologických 

druhů ve světě i 

u nás IV - různé 

typy sdělení, 

jejich 

rozšiřování a 

funkce  

VČP - 

ekologický 

problém 

VZ – 

dodržování 

hygieny 

Ze – 

mandelinka – 

Amerika 

Inf – 

vyhledávání 

informací 
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 9 

Zná charakteristiku a 

zástupce vybraných 

řádů třídy hmyzu. Ví o 

přenosu nebezpečného 

onemocnění – moru, 

znát způsob ochrany 

proti blechám, význam 

šupinek na křídlech 

motýlů a jejich hospo-

dářský význam, funkci 

krovek, objasnit pojem 

„společenský hmyz“. 
Členovci 

Hmyz s proměnou dokonalou – 

charakteristika a přehled 

významných zástupců 

vybraných řádů (blechy, 

síťokřídlí, motýli, brouci, 

dvoukřídlí, blanokřídlí), referáty 

    6. 

    4 

 

k
v
ět

en
 -

 č
er

v
en

 

K - dovednost 

navazovat na 

druhé a rozvíjet 

vlastní linku 

jejich myšlení 

Dě – morové 

rány v dějinách 

Vo – odchyt a 

vývoz za hrani-

ce dodržování 

zákonů 

VZ – volný 

čas, osobní 

hygiena 

Fy – princip 

létání 

Ch - látky 

Všímá si poznaných 

druhů. Odvodí na 

základě pozorování 

základní projevy 

chování živočichů 

v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob 

života a přizpůsobení 

danému prostředí. 

Přírodopisná vycházka 1 

LA - odpady a 

příroda  

MV-vztahy a 

naše třída 

Ze - okolí 

Tv – zdraví 

prospěšný 

pohyb 

Zná základní společné 

znaky, ví o nebezpečí 

poranění ostny 

ježovky. 

Ostnokožci 
Lilijice, hadice, hvězdice, 

ježovky, sumýši 
2 

če
rv

en
 

ES – zkušenosti 

z Evropy a světa 

LA – ochr. přír.  

EK – moře, 

druhová odlišn., 

význam pro bios. 

Ze – přímořská 

letoviska, 

exotické oblasti 
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 10 

Porozumí pojmům 

společenstvo a 

ekosystém. Pochopí 

závislost člověka na 

přírodě a uvědomuje si, 

že zásahy nejsou jen 

negativní. Uvědomuje 

si nutnost ochrany 

přírody. Třídí 

organismy a zařadí 

vybrané organismy do 

říší a nižších taxono-

mických jednotek 

Člověk a příroda 

Společenstvo organismů, 

ekosystém. Jak člověk zasahuje 

do přírody, ochrana přírody 

Význam rostlin a jejich ochrana 

Významní biologové a jejich 

objevy. 

Význam a zásady třídění 

organismů 

    6. 

3 

če
rv

en
 

EK - moře, 

druhová 

odlišnost, 

význam pro bio-

sféru, umělý 

ekosystém, 

aplikace na 

místní 

podmínky  

ES - zážitky a 

zkušenosti 

z Evropy a ze 

světa 

Aj – práce se 

slovníkem 

Ze – globální 

problémy 

světa, CHKO 

Zhodnotí práci. 

Zhodnotí význam 

živočichů v přírodě i 

pro člověka uplatňuje 

zásady bezpečného 

chování ve styku se 

živočichy. 

Závěr Shrnutí učiva 1   
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 11 

Získá zájem o předmět. Úvod 
Seznámení s obsahem učiva, 

počáteční motivace 

    7. 

1 

zá
ří

 

 

Čj – slovníky, 

literární díla, 

názvy, rčení 

Zná charakteristiku 

nejdokonalejšího 

kmene živočichů. 

Odvodí na základě 

pozorování základní 

projevy chování 

živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní 

jejich způsob života a 

přizpůsobení danému 

prostředí. 

Zoologie - strunatci 

Charakteristika kmene. 

Systém strunatců – pláštěnci, 

bezlebeční, obratlovci - vývoj, 

vývin, významní zástupci. 

2 

PL - rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a 

hledání výhod 

v odlišnostech 

Ze – práce 

s mapou 

Fy - veličiny 
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 12 

Chápe rozdíl mezi poj-

my „strunatci“ a  

„obratlovci“. Zná 

charakteristiku 

podkmene obratlovců a 

umí vyjmenovat 

jednotlivé třídy 

obratlovců. 

Zná charakteristické 

znaky a zástupce paryb. 

Zná vnější a vnitřní 

stavbu těla a způsob 

rozmnožování ryb, 

pozná běžné zástupce 

této třídy. Uvědomí si 

význam ryb ve výživě 

člověka. Porovná 

základní vnější a 

vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů. 

Obratlovci, paryby, ryby 

Charakteristika obratlovců  

paryby, ryby – stavba a funkce 

jednotlivých částí těla. 

   Hospodářsky významné druhy 

    7. 7 

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 

VČP - příčiny a 

důsledky 

zvyšování 

rozdílů 

globalizace 

EK – moře, 

druhová 

odlišnost, 

význam pro 

biosféru, umělý 

ekosystém, 

aplikace na 

místní 

podmínky 

ES – zážitky a 

zkušenosti 

z Evropy a ze 

světa 

Vv – kresba 

Vz – jídelníček 

zdravé výživy  

Ze – oblasti  

rybolovu 

Fy –proudění, 

elektrický 

proud 

Ma , Fy – 

převody jed-

notek, odhad 

Čj - sloh 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 13 

Pochopí odlišnost oboj-

živelníků od ryb. Zná 

význam obojživelníků 

v přírodě, popis jejich 

těla. Ví, kteří jsou naši 

nejvýznamnější 

zástupci. Schopnost 

poznávání. 

Obojživelníci 

Popis těla, způsob života a 

rozmnožování. 

Významní zástupci. 

7. 

    

3 

ří
je

n
 

RSP - cvičení 

smyslového 

vnímání a 

soustředění 

Ze – prales – 

těžba 

Ch – nečiš-tění 

vody 

Aj – dorozu-

mívání s jiný-

mi národy 

Charakterizuje taxono-

mickou skupinu. Po-

rovná s obojživelníky, 

popíše stavbu těla. Určí 

některé druhy našich i 

jinde žijících plazů. 

Ovládá zásady první 

pomoci při uštknutí 

hadem. 

Plazi 

Systém plazů. Charakteristika a 

popis těla typických 

představitelů jednotlivých 

skupin. 

Významní zástupci želv, 

krokodýlů, ještěrů a hadů 

4 

li
st

o
p
ad

 

RSP - cvičení 

dovednosti 

zapamatování  

VČP-

nerovnoměrnost 

života na Zemi 

Vo – národ 

Ze – exotické 

oblasti na Ze-

mi 

Ch – jedy 

VZ – cestová-

ní – společné 

trávení času 

Zná stavbu těla ptáků, 

porovnává je s dalšími 

obratlovci. Popíše roz-

množování ptáků, po-

chopí jejich význam. 

Umí charakterizovat 

vybrané skupiny ptáků 

a určí nejvýznamnější 

zástupce. 

Ptáci 

Stavba těla ptáků, rozmnožování 

ptáků, rozbor slepičího vejce, 

vodní ptáci, mokřadní ptáci, 

mořští ptáci  

4 

JE – my, 

součást Evropy 

a světa 

VČP – rozdílné 

podmínky u nás 

a v Evropě 

Čj – práce 

s literaturou 

Dě – 

Kolumbovo 

vejce 

Ze – osidlo-

vání Ameriky 
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R
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čn
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hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 14 

Využívá PC programy 

k ilustraci učiva, popř. 

vyhledávat nové 

poznatky. 

Programy na PC  
7. 

     
1 

p
ro

si
n
ec

 

K - řeč zvuků a 

slov 
Inf 
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R
o

čn
ík
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ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 15 

Etologie, určit 

významné druhy. 

Rozlišuje a porovnává 

jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje 

vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin. 

Odvodí na základě 

pozorování základní 

projevy chování 

živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní 

jejich způsob života a 

přizpůsobení danému 

prostředí. Zhodnotí 

význam živočichů 

v přírodě i pro člověka 

uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve 

styku s živočichy. 

Aplikuje praktické 

metody poznávání 

přírody. Dodržuje 

základní pravidla 

bezpečnosti práce a 

chování při poznávání 

živé a neživé přírody. 

Ptáci 

Dravci a sovy, lesní stromoví 

ptáci, ptáci okraje lesa, křovin a 

otevřené krajiny, ptáci břehů 

tekoucích vod, ptáci obři a 

trpaslíci 

LP – mikroskopická pozorování 

(trvalé preparáty) 

   Hospodářsky významné druhy 

7. 5 

p
ro

si
n
ec

 

VČP - rozdílné 

podmínky u nás 

a ve světě 

Inf – vyhledá-

vání na web. 

stránkách 

Čsp – manuální 

zručnost 
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R
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čn
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ěs

íc
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Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 16 

Objasní pojem botanika 

a pojem výtrusné 

rostliny. Umí popsat 

tělo a životní cyklus 

mechové rostliny. 

Odvodí na základě 

pozorování přírody 

závislost a 

přizpůsobení některých 

rostlin podmínkám 

prostředí. 

 Botanika, výtrusné rostliny, 

mechorosty 

Třídění, popis těla, 

rozmnožování, zástupci 

Poznávání a zařazování běžných 

druhů 

   Pozorování lupou, mikroskopem 

Určování klíče a atlasy 

7. 

2 

le
d
en

 VČP - rozdílné 

podmínky u nás 

a ve světě 

Ze – lesní 

pásma, 

dřevařský 

průmysl 

Ch – ochrana 

dřeva 

Čj – pohádky 

z mechu a 

kapradí 

Uvede významné 

zástupce, popíše tělo, 

pochopí význam 

prvohorních 

zkamenělin. Vysvětlí 

podstatu pohlavního a 

nepohlavního 

rozmnožování a jeho 

význam z hlediska 

dědičnosti. 

Kapradiny, přesličky, 

plavuně 

Popis těla a životní cyklus 

kapradin, zástupci kapradin, 

význam prvohorních zkamenělin 

Poznávání a zařazování běžných 

druhů 

3 

le
d
en

 VČP - aktuální 

ekologický 

problém 

Ze – těžební 

průmysl 
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předmětové 

vztahy 

 

 17 

Umí schematicky za-

kreslit a popsat stavbu 

a funkci orgánů 

semenných rostlin. 

Shrne a utřídí 

dosavadní poznatky. 

Odvodí na základě 

pozorování uspořádání 

rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až 

k jednotlivým 

orgánům. 

  Semenné rostliny - orgány 

Anatomie a morfologie rostlin. 

Kořen, stonek – stavba a význam 

jednotlivých částí těla vyšší 

rostliny. 

7. 

3 

le
d
en

 

SS - sebeúcta, 

sebepoznání 

Čj – přenese-ný 

význam slova 

Ze – dřevo-

zpracující 

průmysl 

Zná význam rostlin a 

umí objasnit důležitost 

udržení přijatelných 

podmínek pro život 

rostlin. 

Základní podmínky života – 

voda, ovzduší, půda, energie, 

přírodní zdroje. Význam rostlin 

a jejich ochrana. Opakování 

2 

ú
n
o
r 

 

Fy- stroje 

Ch – látky 

Ze – naleziště 
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 18 

Popíše stavbu a funkci 

orgánů semenných 

rostlin. Zhotoví 

mikroskopický 

preparát. Roz-liší 

některá květenství. 

Pochopí rozdíl mezi 

opylením a oplozením. 

Rozpozná, porovná a 

objasní funkci 

základních orgánů 

(orgánových soustav) 

rostlin. Porovná vnější 

a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a 

uvede praktické 

příklady jejich funkcí a 

vztahů v rostlině jako 

celku. 

  Semenné rostliny - orgány 

List (mikroskopický preparát 

pokožky listu s průduchy) – 

stavba a význam – základní 

princip fotosyntézy, dýchání. 

Květ (stavba květu tulipánu), 

květenství, opylení a oplození 

7. 5 

ú
n
o
r 

RSP - cvičení 

smyslového 

vnímání a 

komunikační 

dovednosti 

VZ – alergie 

Vv – kresba 

Čj – list v knize 



Příloha č. 22  PŘÍRODOPIS                                      

Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o
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předmětové 

vztahy 

 

 19 

Rozliší běžné plody. 

Pochopí a umí popsat 

rozmnožování rostlin. 
  Semenné rostliny - orgány 

Semena a plody. Fyziologie - 

rozmnožování rostlin 

Význam semen a plodů 

7. 

     

3 

b
ře

ze
n

 

KK - jasná a 

respektující 

komunikace 

Ze 

Dě 

Pochopí starobylost 

skupiny, pojem „nahá 

semena“ a 

rozmnožování 

jehličnanů. Zná 

význam jehličnanů. 

Určí některé zástupce. 

Nahosemenné rostliny 

Systém rostlin. Charakteristika, 

historie, poznávání zařazování 

zástupců jehličnanů (smrk, 

borovice, jedle, modřín, jalovec, 

tis), okrasné jehličnany. 

Hospodářské využití. 

3 

VČP - náš 

životní 

styl,energie,způ

soby jednání a 

vlivy na 

prostředí  

LA - ochrana 

pří-rody 

Ze – Krušné 

hory 

Porovná vnější a 

vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a 

uvede praktické 

příklady jejich funkcí a 

vztahů v rostlině jako 

celku. Rozlišuje 

základní systematické 

skupiny rostlin a určuje 

jejich význačné 

zástupce pomocí klíčů 

a atlasů. 

Určovací klíče, atlasy. Práce s 

počítačem – využití programů, 

internet – vyhledávání informací 

1 

KČ - hledání 

rozdílu mezi 

informováním, 

zábavou a 

reklamním 

sdělením 

Čj – literární 

díla 
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vztahy 

 

 20 

Vysvětlí rozdíly mezi 

jednoděložnými a 

dvouděložnými 

rostlinami. 

Charakterizuje vybrané 

skupiny, zná významné 

zástupce. Zná uplatnění 

ve výživě člověka. 

Pozná jedovaté druhy a 

ví jak se před nimi 

chránit. Zná škodlivý 

vliv kouření tabáku na 

lidský organismus, 

odpovědnosti za své 

zdraví a uvědomuje si 

negativní dopady pro 

celou společnost. Roz-

voj porozumění 

vztahům člověka a 

prostředí a důsledkům 

lidských činností na 

prostředí. 

Krytosemenné rostliny 

Srovnání jednoděložných a 

dvouděložných rostlin. 

Poznávání a zařazování zástupců 

běžných druhů. Založení 

herbáře. Využití hospodářsky 

významných druhů. 

Listnaté stromy a keře, 

pryskyřníkovité, brukvovité, 

růžovité, 

Bobovité, miříkovité, 

hluchavkovité, lilkovité, 

hvězdicovité, 

liliovité, lipnicovité, 

vstavačovité 

Využití programů PC 

 

7. 16 

d
u
b
en

 -
 k

v
ět

en
 LA - 

zemědělství 

a životní 

prostředí, 

ekologické 

zemědělství 

 

Inf – 

vyhledávání v 

encyklopediích 

na web. 

stránkách 

VZ – domov 

Vo – rodná 

země 
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 21 

Poznává jiné kultury. 

Zná uplatnění 

exotických plodin ve 

výživě (i možnost užití 

v gastronomii). Odvodí 

na základě pozorování 

přírody závislost a 

přizpůsobení některých 

rostlin podmínkám 

prostředí. 

Cizokrajné rostliny Ovoce, koření 

7. 

2 

če
rv

en
 

OE - styl života 

v evropských 

rodinách 

VZ – rodinné 

zkušenosti, 

zážitky, zvyky 

Ze –  orientace 

na mapě 

Objasní pojem 

společenstva, pochopí 

ekosystém, zdůrazní 

nutnost ochrany 

přírody, pochopí funkci 

zoologických a 

botanických zahrad. 

Třídí organismy a 

zařadí vybrané 

organismy do říší a 

nižších taxonomických 

jednotek. Uvede 

příklady vlivu prostředí 

na utváření organismů. 

Společenstva 

Společenstvo lesa, společenstvo 

vod a mokřadů, společenstvo 

luk, pastvin a travnatých strání, 

společenstvo polí, sídelní 

aglomerace. 

Význam rostlin a jejich ochrana. 

3 

EP - aktivní 

spolupodílení 

dle svých 

možností na 

přetváření 

společnosti 

Fy – stroje, 

převody jed-

notek 

Ma – výpočty – 

rozloha 

Ze – průmysl 

Ch - 

potravinářství 
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 22 

Rozlišuje základní 

systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů. 

Aplikuje praktické 

metody poznávání 

přírody. 

Závěr Shrnutí učiva 7. 

 

1 

 če
rv

en
 

VČP - prostředí 

a zdraví 
 

Zná charakteristiku 

nejdokonalejšího 

kmene živočichů - 

strunatců. 

 Opakování učiva 7. ročníku 

Shrnutí učiva 7. ročníku 

Seznámení s obsahem učiva  

8. ročníku, počáteční motivace 

    8. 

    2 zá
ří

 

 

Vo, Rv, Čj, D, 

Hv, Vv - různé 

pojetí pojmu 

člověk 

Umí popsat vnější 

stavbu těla savců i 

vnitřní orgánové 

soustavy. Rozpozná, 

porovná a objasní 

funkci základních 

orgánů živočichů – 

obratlovců, savců. 

Porovná základní 

vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů. 

  Zoologie – obratlovci, savci 

Vývoj savců, přizpůsobování 

prostředí 

Charakteristika savců, popis těla, 

vnitřní stavba těla savců, 

orgánové soustavy a 

rozmnožování savců.  

3 

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 EK - umělý 

ekosystém jeho 

funkce a vztahy 

k okolí, lidská 

sídla 

Vv – kresba, 

struktury 
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 23 

Rozlišuje a porovná 

jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje 

vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin. 

  Zoologie – obratlovci, savci 

Přehled hlavních skupin savců, 

význam a zásady třídění 

organismů 

Vybrané druhy savců – 

vejcorodí (popis, výskyt, 

význam) 

    8. 

2 

ří
je

n
 

VČP – 

senzitivita, 

ohrožení 

přírody 

LA - ekologické 

zemědělství  

EV – základní 

podmínky 

života 

Inf – 

vyhledávání 

informací 

Čj – sloh - 

vyprávění 

Charakterizuje základní 

znaky skupin savců, 

třídí organismy a zařadí 

vybrané organismy do 

říší a nižších 

taxonomických 

jednotek. Vysvětlí 

vzájemnou provázanost 

organismů a prostředí. 

Zhodnotí význam 

živočichů v přírodě i 

pro člověka, uplatňuje 

zásady bezpečného 

chování ve styku 

s živočichy. 

Vybrané druhy savců – živorodí 

(popis těla, způsob života, 

výskyt, hospodářský význam) 

Ochrana živočichů 

Péče o vybrané domácí 

živočichy 

Chov domestikovaných 

živočichů 

4 

li
st

o
p
ad

 

VČP – 

senzitivita, 

ohrožení 

přírody 

FVM – role 

médií v životě 

člověka 

Inf – 

vyhledávání 

informací 

Čj – vyprávění, 

sdělení, 

prezentace 
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 24 

Odvodí na základě 

pozorování základní 

projevy chování 

živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní 

jejich způsob života a 

přizpůsobení danému 

prostředí. 

  Zoologie – obratlovci, savci 
Rozšíření savců, projevy 

chování živočichů 

8. 2 

p
ro

si
n
ec

 

ES - zážitky a 

zkušenosti z 

Evropy a světa 

EP - rovnost 

všech etnických 

skupin a kultur, 

projevy rasové 

nesnášenlivosti 

Dě – nálezy 

Ch – chemické 

složení látek 

Z – podnebné 

pásy 

Orientuje se 

v základních 

vývojových stupních 

fylogeneze člověka. 

Zná organizaci 

lidského těla. Určí 

polohu a objasní stavbu 

a funkci orgánů a 

orgánových soustav 

lidského těla, vysvětlí 

jejich vztahy.  

Biologie člověka 

Vývojoví předchůdci člověka -

fylogeneze 

Lidské tělo – jeden funkční 

celek 
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 25 

Umí popsat lidskou 

kostru, chápat její 

význam. Aplikuje 

předlékařskou první 

pomoc při poranění a 

jiném poškození těla. 

Opěrná a pohybová 

soustava 

Stavba a funkce jednotlivých 

částí lidského těla – tkáně, 

orgány, orgánové soustavy 

Kostra člověka – páteř, kostra 

horní a dolní končetiny, lebka. 

Příčiny a příznaky poškození, 

první pomoc při zlomeninách 

    8. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

le
d
en

 

SP - moje tělo, 

co o něm vím a 

co ne 

Vv – vnímání 

krásy 

světoznámých 

děl výtvarných 

umělců 

Tv – cvičení, 

které rozvíjí 

koordinaci těla, 

napomáhá 

udržování 

správného 

držení páteře 

Ch – složení 

kostí 

Fy-mechanika 

Zná nejdůležitější svaly 

na těle člověka. Zná 

pozitivní význam 

přiměřené fyzické zá-

těže jako prevence 

nejrůznějších 

zdravotních problémů.  

Svalstvo. 

Životní styl – pozitivní a 

negativní dopad na zdraví 

člověka 

 

2 

 

OE - životní 

styl Evropanů, 

styl života 

v evropských 

rodinách 

Tv – rozvoj 

svalové sou-

stavy 

Fy – pohyb 

Čj – literatura 

Vo – filmy 

plné násilí 
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Zná funkci a složení 

krve (dárcovství), umí 

popsat stavbu a 

fungování srdečního 

svalu a oběhové 

soustavy. Rozlišuje 

příčiny, případně 

příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence 

a léčby, aplikuje 

předlékařskou první 

pomoc při poranění a 

jiném poškození těla. 

Oběhová soustava 

Mízní soustava 

Funkce a složení krve, stavba a 

činnost srdce a oběhové 

soustavy, život ohrožující stavy, 

první pomoc při krvácení, 

nepřímá masáž srdečního svalu 

Prevence, epidemie 

Závažná poranění 

    8. 

3 

ú
n
o
r FVM – vliv 

médií ve 

společnosti 

Vz – správná 

životospráva 

Fy – pumpa 

Ch – sacharidy, 

lipidy, 

bílkoviny 

Vo – občanské 

postoje 

Popíše dýchací orgány 

člověka, určí jejich 

polohu a objasní 

funkci. Teoreticky 

zvládá první pomoc při 

zástavě dechu. 

Uvědomí si negativní 

vliv kouření na zdraví 

aktivního i pasivního 

kuřáka. 

Dýchací soustava 

Stavba a funkce dýchací 

soustavy. 

První pomoc při zástavě dechu 

2 

b
ře

ze
n

 

LA - doprava a 

ekologická 

zátěž 

Fy – 

mechanická 

práce 

Ch – toxiny  

Vz – zdravý 

životní styl 
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Umí popsat stavbu a 

funkci trávicí soustavy. 

Objasní pojem 

racionální výživa, 

zdravý způsob života. 

Uvědomuje si 

zodpovědnost každého 

jedince společnosti za 

své zdraví. 

Využívá PC programy 

k ilustraci učiva. 

Trávicí soustava 

Stavba a funkce trávicí soustavy, 

chrup – hygiena ústní dutiny. 

Složení potravy – zdravá výživa 

– pozitivní a negativní dopad na 

prostředí a životní styl člověka. 

 

    8. 

2 

b
ře

ze
n

 

ES - život dětí v 

jiných zemích 

Ze – Afrika 

Ch – enzymy 

Fy – 

mechanika 

Vo – 

odpovědný 

postoj ke 

společnosti 

Vz – hygiena 

ústní dutiny, 

prevence 

Seznámí se se stavbou 

a funkcí jednotlivých 

orgánů vylučovací 

soustavy. 

Vylučovací soustava 

Stavba a činnost orgánů 

vylučovací soustavy 

Nemoci, úrazy, prevence 

1 

d
u
b
en

 

OE – životní 

styl Evropanů 

Vz – péče o 

vlastní tělo 

Zná stavbu kůže a její 

funkce.  
  Kožní soustava Kůže – stavba a funkce 

3 

SP - psychika, 

jak se promítá 

mé já v mém 

chování  

PS -  dovednosti 

zvládání 

stresových 

situací 

Ch – chemické 

reakce, látky 

Hv – relaxační 

hudba 

Objasní stavbu a 

funkce orgánů nervové 

soustavy. Rozlišuje 

příčiny, případně 

příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence 

a léčby. 

Nervová soustava 

  Řízení činnosti organismu 

Nervová soustava – stavba a 

funkce 

Vyšší nervová činnost – řídící 

soustava 

Hygiena duševní činnosti 
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Umí schematicky 

zakreslit a popsat 

stavbu oka, péči o zrak. 

Zná části ucha, péči o 

sluch. Pochopí význam 

smyslových orgánů pro 

člověka. Srovná 

s vynikajícími 

smysly jiných 

živočišných druhů. 

Chápe obtíže 

spoluobčanů s určitým 

zdravotním 

handicapem. Váží si 

svého zdraví. Uvědomí 

si nevratnost některých 

dějů. 

Smyslové orgány 

Smyslové orgány – zrak, sluch, 

čich, chuť, hmat – stavba 

orgánů, popis funkce 

   Prevence úrazů 

Příčiny, příznaky, praktické 

zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí 

    8. 

2 

k
v

ět
en

 

LA - vlivy 

průmyslu na 

prostředí, vliv 

právních a 

ekologických 

nástrojů na 

vztahy 

průmyslu 

k ochraně 

životního 

prostředí 

Fy – optika, 

zvuk  

M – statistika 

Ch – organické 

látky 

Čj – básníci 

Vv – estetické 

vnímání 

Vz – osobní 

hygiena, 

prevence 

chorob 

Hv – poslech 

vybraných děl 

Určí polohu žláz 

s vnitřní sekrecí a jejich 

funkce, vysvětlí jejich 

vztahy.  

Hormonální soustava 
Žlázy s vnitřním vyměšováním – 

přehled a funkce 
1 

MV – 

interpretace 

mediálních 

sdělení 

Vz – sexuální 

život, 

plánované 

rodičovství, 

chování 

deviantů 

Objasní stavbu a funkci 

pohlavních orgánů 

člověka. Pochopí 

význam rozmnožování, 

hygieny, sexuální 

zodpovědnosti. 

Rozmnožovací soustava 

Pohlavní orgány muže a ženy, 

stavba a funkce 

Prevence pohlavně přenosných 

chorob 

1 
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Objasní vznik a vývin 

nového jedince a od 

početí až do stáří. Zná 

princip přenosu 

dědičných vlastností. 

Uvede příklady 

dědičnosti 

v praktickém životě a 

příklady vlivu prostředí 

na utváření organismů.  

Žák má aktivní přístup 

ke svému zdraví. 

Rozlišuje příčiny, 

případně příznaky 

pohlavních nemocí a 

uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby. 

Vývin člověka 

Nitroděložní vývin jedince, 

průběh lidského života 

Dědičnost – podstata a přenos 

dědičných informací, gen, 

křížení 

Životní styl 

Nemoci, úrazy, prevence – 

praktické zásady a postupy při 

léčení běžných nemocí     8. 

     

   2 

če
rv

en
 

PL - chyby při 

poznávání lidí  

HP - dovednosti 

rozhodování v 

eticky 

problématic-

kých situacích 

všedního dne 

Vz – sexuální 

život zdravého 

jedince, 

plánované 

rodičovství, 

chování 

deviantů  

Dě – rodina 

v historickém 

pohledu 

Vysvětlí vztahy 

orgánových soustav 

lidského těla, chápe 

lidské tělo jako jeden 

funkční celek.  

Závěr Shrnutí učiva 1 
VČP - prostředí 

a zdraví 
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 30 

 Úvod  
Seznámení s obsahem učiva, 

počáteční motivace 

    9. 

1 zá
ří

 

SS - organizace 

vlastního času, 

plánování učení 

a studia 

 

Objasní vliv 

jednotlivých sfér Země 

na vznik a trvání 

života. Umí popsat 

stavbu planety. 

 

Země  
Geologie – věda o Zemi 

Země - vznik a stavba Země  

 

1 zá
ří

 

OE - Evropa a 

svět nás zajímá  

Fy – Sluneční 

soustava  

Vysvětlí původ nerostů 

a hornin, umí 

vyjmenovat fyzikální a 

chemické vlastnosti 

nerostů. Zná význam a 

využití zástupců 

jednotlivých skupin 

nerostů. 

Nerosty 

Vznik nerostů 

Principy krystalografie 

Určování fyzikálních vlastností 

nerostů 

Třídění nerostů 

Vybraní zástupci nerostů – 

vlastnosti, význam a využití 

Určování vzorků nerostů 

8 

zá
ří

 -
 l

is
to

p
ad

 

LA - krajina 

dříve a dnes, 

vliv lidských 

aktivit 

Ch – prvky – 

Mendělejevova 

soustava prvků 
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Charakterizuje 

jednotlivé skupiny 

hornin. Aplikuje 

praktické metody 

poznávání přírody.  

Zná běžné zástupce 

hornin. 

Horniny 

Vznik hornin – horninový 

cyklus 

Vyvřelé, usazené a přeměněné 

horniny – charakteristika, 

zástupci, jejich význam a využití 

 Určování vzorků vyvřelých, 

usazených a přeměněných 

hornin 

 

    9. 

 

4 

 

li
st

o
p
ad

 -
 p

ro
si

n
ec

 

ZPŽ - principy 

hospodaření 

s přírodními 

zdroji, jejich 

vyčerpatelnost 

Fy – stroje 

Ch – chemické 

reakce 

Dě – 

archeologický 

výzkum 
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Rozpozná podle 

charakteristických 

vlastností vybrané 

nerosty a horniny 

s použitím určovacích 

pomůcek. 

Utřídí a upevňuje 

poznatky, vyhledává 

nové s využitím PC. 

Dodržuje základní 

pravidla bezpečnosti 

práce a chování při 

poznávání neživé 

přírody. 

Opakování 

Praktické určování minerálů a 

hornin 

Opakování a procvičování 

probraného učiva 

Geologické útvary v ČR  

9. 

     

 

 

   2 

 

 

 

le
d
en

 

RSP - 

dovednosti pro 

učení a studium, 

cvičení 

smyslového 

vnímání  

IV - různé 

druhy sdělení, 

jejich 

rozlišování a je-

jich funkce 

Inf – práce 

s počítačem 

Čsp – nácvik 

pracovních 

návyků 

Vz – samo-

statnost, 

rozhodnost a 

sebekázeň  

Ze – skalní 

útvary 
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Pochopí rozdíly mezi 

vnitřními a vnějšími 

geologickými ději, umí 

popsat vnitřní a vnější 

geologické děje. 

Rozlišuje důsledky 

vnitřních a vnějších 

geologických dějů, 

včetně geologického 

oběhu hornin a oběhu 

vody. 

Zná zásady ochrany 

člověka za 

mimořádných situací – 

povodeň, sopečná 

činnost, zemětřesení. 

Charakterizuje 

mimořádné události 

způsobené výkyvy 

počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich 

doprovodné jevy a 

možné dopady i 

ochranu před nimi. 

Vnitřní geologické procesy 

Vnitřní geologické děje – 

poruchy zemské kůry, tektonické 

jevy, zemětřesení, sopečná 

činnost, pohyby litosférických 

desek – příčiny a důsledky 

    9. 

5 

le
d
en

 -
 ú

n
o
r 

ES - místa a 

události mající 

vztah k Evropě 

a světu, co 

Evropu spojuje 

a co ji rozděluje 

 

HP – 

pomáhající a 

prosociální 

chování 

 

OE – důsledky 

globálních vlivů 

na životní 

prostředí 

 

ZPŽ – 

podmínky 

života 

Fy – fyzikální 

děje 

Ch – chemické 

procesy 

Vo – pomoc 

člověku v 

nouzi, 

v situacích 

ohrožení života Vnější geologické procesy 

Vnější geologické děje – 

zvětrávání, činnost vody, větru, 

organismů a člověka – příčiny a 

důsledky. Mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy – 

příčiny vzniku mimořádných 

událostí, přírodní světové 

katastrofy, nejčastější 

mimořádné přírodní události 

v ČR (povodně, větrné bouře, 

sněhové kalamity, laviny, 

náledí) a ochrana před nimi. 

3 

b
ře

ze
n
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Žák umí vysvětlit 

pojmy – hydrosféra, 

atmosféra, pedosféra, 

ozonosféra a jejich 

funkce. Uvede význam 

vlivu podnebí a počasí 

na rozvoj různých 

ekosystémů. Porovná 

význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy, 

rozlišuje hlavní půdní 

typy a půdní druhy 

v naší přírodě. 

Uvede příklady 

kladných i záporných 

vlivů člověka na 

životní prostředí a 

příklady narušení 

rovnováhy ekosystému. 

Země 

Hydrosféra – koloběh vody, 

význam vody a teploty prostředí 

pro život, ochrana a využití 

přírodních zdrojů. 

Atmosféra – podnebí a počasí ve 

vztahu k životu, význam 

jednotlivých vrstev ovzduší pro 

život, vlivy znečištěného 

ovzduší a klimatických změn na 

živé organismy a na člověka. 

Pedosféra – složení, vlastnosti a 

význam půdy pro výživu rostlin;  

Hospodářský význam půdy pro 

společnost, nebezpečí a příklady 

její devastace, možnosti a 

příklady rekultivace 

Přírodní zdroje – nerostné 

suroviny a získávání energie. 

 

9. 5 

b
ře

ze
n
 -

 d
u
b
en

 

LA - vlivy 

průmyslu na 

prostředí, 

ekologické 

vědomí 

veřejnosti, Den 

Země  

ZPŽ - ohrožení 

ovzduší a 

klimatické 

změny, pitná 

voda ve světě a 

u nás 

Ze – naleziště 

nerostných 

surovin 

Ch – koloběh 

látek 

Fy – atmosféra, 

hydrosféra 
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Utvoří si představu o 

jednotlivých érách 

vývoje planety Země. 

Rozlišuje jednotlivá 

geologická období 

podle 

charakteristických 

znaků. 

  Geologická období Země 

Vývoj zemské kůry a organismů 

na Zemi – geologické změny, 

vznik života, výskyt typických 

organismů a jejich 

přizpůsobování prostředí. 

Geologický vývoj a stavba úze-

mí ČR – Český masív, Karpaty. 

    9. 

2 

k
v
ět

en
 

IV - identifikace 

společensky 

významných 

hodnot v textu, 

prvky 

signalizující 

hodnotu, o 

kterou se 

sdělení opírá 

Fy – fyzikální 

procesy 

Ch – chemické 

složení látek 

Uvede příklady 

výskytu organismů 

v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi. 

Rozlišuje a uvede 

příklady systému 

organismů – populace, 

společenstva, 

ekosystémy a objasní 

na základě příkladu 

základní princip 

existence živých a 

neživých složek 

ekosystému 

 Organismy a prostředí 

Vzájemné vztahy mezi 

organismy, mezi organismy a 

prostředím, podnebí a počasí ve 

vztahu k životu 

Přirozené a umělé ekosystémy 

Potravní řetězce 

Rovnováha v ekosystému 

2 

 

 

ES - moře, 

význam pro 

biosféru, 

tropický deštný 

prales - globální 

význam a 

význam pro nás, 

umělý 

ekosystém, jeho 

funkce a vztahy 

k okolí 

ZPŽ - voda, 

ovzduší, 

ochrana 

biologických 

druhů 

Ch – látky 

Vo – vlast, 

občanská 

zodpovědnost 

Ma -grafy 
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Uvede příklady 

kladných a záporných 

vlivů člověka na 

životní prostředí a 

příklady narušení 

rovnováhy ekosystémů. 

Umí vyjmenovat 

některá chráněná území 

ČR.  

Ochrana a poznávání 

přírody 

Ochrana přírody a životního pro-

středí 

Globální problémy a jejich 

řešení. Chráněná území. 

Souhrnné opakování 
    9. 

2 

če
rv

en
 

OE - Evropa a 

svět, 

mezinárodní 

setkání 

FMV – role 

médií 

v každodenním 

životě, tvorba 

mediálního 

sdělení 

Ze – práce 

s mapou 

Inf – 

vyhledávání a 

zpracování 

informací 

Zhodnotí práci za 

uplynulé období. 
Závěr 

Významní biologové – Purkyně, 

Mendel;  

Shrnutí školního roku. 

    1 

OO - vztah k 

minoritám, 

vzájemná 

komunikace a 

spolupráce 

Vo -osobnost 

 


