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Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata
Mezip�edm�tové 

vztahy
*Žák:vyjmenuje základní skupiny obratlovc� a p�íklady 
jejich p�edstavitel�·

Stavba a funkce t�l obratlovc�p�ehled jednotlivých t�íd obratlovc� a výb�r typových 
organism� : ryby ( kapr obecný ), obojživelníci ( skokan zelený ), plazi ( ješt�rka 
obecná), ptáci ( kur domácí), savci ( králík domácí ) 

o Multikulturní výchova: 
etnický p�vod

Ze: rovnocennost ras  
Ov- rovnocennost ras

Vysv�tluje utvá�ení orgánových soustav z vývojového 
hlediska a z hlediska vztah� k prost�edí a ke zp�sobu 
života· uvádí jednotlivé zp�soby rozmnožování 
obratlovc�· porovnává r�znou složitost chování 
obratlovc�· dokládá hospodá�ský význam obratlovc�, 
ohrožení mnoha druh� a jejich ochranu· objas�uje 
biologickou a spole�enskou podstatu �lov�ka· vysv�tlí 
základní stavbu a funkci, vzájemný vztah, dále 
souvislosti mezi ontogenetickým a fylogenetickým 
vývojem 

srovnání orgánových soustav obratlovc� - jejich stavby a funkce a rozmnožování a vývin 
jedince, pé�e o potomstvopr�b�h života obratlovc� - základy etologieohrožení a ochrana 
obratlovc�   funkce a vývoj,  t�l  ústrojí , tkání,obratlovc�, p�ehled jednotlivých t�íd 
obratlovc� a výb�r typových organism�: ryby ( kapr obecný ), obojživelníci ( skokan 
zelený ), plazi ( ješt�rka obecná), ptáci ( kur domácí), savci ( králík domácí ) 
 L.p. �.1

o Osobnostní a sociální 
výchova :
poznávání lidí
mezilidské vztahy
 o Multikulturní 
 výchova :
 lidské vztahy
etnický p�vod

Ze,8.ro�:Státy sv�ta
rovnocennost ras
D,6.ro�: Vznik a vývoj 
lidského rodu
�j,6.ro�.: literatura:"Na 
cest�"
P�,7.ro�.: chovatelství
Tv,7.ro�:význam pohybu 
pro zdraví

Objas�uje biologickou a spole�enskou podstatu �lov�ka· 
vysv�tlí základní stavbu a funkci jednotlivých orgánových 
soustav a jejich vztah�· vysv�tlí podstatu �ízení lidského 
, vztah mezi ontogenetickým vývojem a fylogenetickým, 
vztah mezi funkcí a anatomií, p�ijetí etických i 
praktických zásad první pomoci, boj s lhostejností

Biologie �lov�ka postavení �lov�ka v p�írod�, rozší�ení lidské populace orgánové 
soustavy �lov�ka - jejich stavba a funkce :  soustava op�rná a pohybová, ob�hová, 
dýchací, trávicí, vylu�ovací, k�že
L.p. �.2
L.p. �.3

preparáty, 
obrazy, nákresy,
video, 
modely

Odpov�dnost za své 
zdraví a život
Primární prevence
P�,6.ro�.:První popmoc 
p�i úrazu
Tv,8.ro�.:posilování 
b�išních a zádových 
sval�
Rv.9.ro�.:reprodukce,roz
množování

Vysv�tlí podstatu �ízení lidského organismu a jeho 
vztah� k prost�edí· poznává zp�soby poskytování 
p�edléka�ské první pomoci· popisuje schéma
 podmín�ného reflexu a objas�uje co získané 
podmín�né reflexy umož�ují· hodnotí význam zdraví a 
pot�ebu jeho ochrany, ví o imunitním systému a jeho 
podpo�e, o nebezpe�í drog· objas�uje rozmnožování 
�lov�ka a ochranu p�ed pohlavními chorobami· zd�vodní 
své vztahy k prost�edí,  nezbytnost komplexní pé�e o 
životní prost�edí a vlastní odpov�dnost v tomto sm�ru

Smyslové orgány, �ídící orgány - nervová a smyslová soustavavzájemné vztahy 
jednotlivých orgán�, vlivy prost�edí na jejich funkciochrana zdraví, nebezpe�í poškození 
jednotlivých �ástí lidského organismu, zásady první pomoci, styk �lov�ka s prost�edím, 
zp�tná vazbavyšší nervová �innost : myšlení, pam��, �e�, aktivní vztahy �lov�k k 
prost�edí, hierarchie životních pot�eb.
L.p. �.4

o Osobnostní a soc. 
výchova (mezilidské 
vztahy)
 o Multikulturní 
 výchova :
 lidské vztahy
etnický p�vod

Odpov�dnost za své 
zdraví a život
Primární prevence
P�. 6.ro�: Hygienická a 
bezpe�nostní pravidla
Tv,7.ro�.:�innost 
ovliv�ující zdraví
Rv. 8.ro�.:postavení 
�lov�ka ve spole�nosti
Rv,6.ro�:Pé�e o zdraví
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Nám�ty na laboratorní práce: alternativní (možnost výb�ru, u�itel vybere minimáln� 4 za školní rok)  
* preparáty, nákresy tkání                                                                                                                                                                            
* druhy kostí (nákres, popis)                                                                                                                                                                          
* receptory (zrak, sluch)                                                                                                                                                                               
* první pomoc p�i krvácení                                                                                                                                                                             
* první pomoc p�i zástav� dechu                                                                                                                                                                     
* první pomoc p�i poleptání                                                                                                                                                                             
* první pomoc p�i dopravní nehod� (stabilisovaná poloha, zástava srdce, pravidlo 5 T)

o Multikulturní výchova: 
etnický p�vod
lidské vztahy
o Osobnostní a sociální výchova :
poznávání lidí
mezilidské vztahy


