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

vztahy
* P�íroda živá  x  p�íroda 
neživá (rozlišení   pojm�), 
*odlišuje pojem hypotéza a v�decké poznání.
*Orientuje se v probíraném u�ivu ZŠ - p�írodopis z 
hlediska t�chto pojm�
*objasní vznik slune�ní soustavy, rozliší sféry Zem�

V�dy o p�írod� živé-neživé ,Geologické v�dy, Zem� -naše planeta (vymezení základních 
pojm�) vesmír,vznik Zem�, Slune�ní soustava, období p�edgeologické  x období 
geologické,Stavba zemského t�lesa, základní geosféry, další geosféry, 

Environmentální 
výchova:vztah �lov�ka k 
prost�edí;
základní podmínky života

Ze-6.ro�:planetární 
geograqfie   

Mineralogie, vymezení pojmu, rozlišovat :  nerost  x 
hornina,  žák vysv�tlí vznik minerál�,rozdíl v pojmech,  
rozdíly ve výskytu a podmínkách vzniku, dokáže ur�it 
základní minerály (název mineralogický, chemický ..), 
p�i�adí vzorec.Objasní jejich vznik, posoudí praktický 
význam.Umí aplikovat poznatky p�i samostatných a 
laboratorních pracích.

Vznik nerost�, tvarové vlastnosti nerost�, vn�jší a vnit�ní stavba krystal�, krystalové 
soustavy, fyzikální a chemické vlastnosti nerost�.Drahé kameny. Aplikovaná 
mineralogie.
L.p. �. 1 :   hornina x  nerost
L.p.. �. 2 : popis a ur�ování nerost�, 
Systematická mineralogie. 
Fyzikální a chemické vlastnosti minerál�. Praktické využití.

Environmentální výchova:  
lidské aktivity a problémy 
životního prost�edí 
prost�edí

Ze ,8+9. ro�:- lokality 
naleziš�
 CH.-8.ro�.: názvosloví- 
8.t�    
  Fy-8.ro�:Optické 
vlastnosti (sv�tlo)  
 Vv,6.-9..ro�:- estetika 
kamen�

Zná základní horniny a složení, umí je popsat a ur�it, 
posoudí praktický význam, pojem petrologie, ur�uje
 vybrané druhy hornin a umí je popsat,orientuje se v 
geologicky významných lokalitách v regionu .

Systém hornin, fyzikální a chemické vlastnosti hornin, Petrologie,druhy hornin, t�íd�ní 
hornin, sm�s: složení, p�ehled, nalezišt�, použití. P�em�na hornin. Horniny chemického 
p�vodu, p�em�nšné horniny. Kolob�h p�em�ny hornin  Strategické suroviny, utvá�ení 
p�írody. Udržení zdravého životního prost�edí.
 L.p. (sam. práce) �. 3 - ur�ování, t�íd�ní a popis hornin

env. v.lidské aktivity a 
prost�edí

  Vv,6.-9..ro�:- estetika 
 kamen�
 Ze ,8.,9.ro�:- lokality 
naleziš�
CH,8.ro�:. - chemicky 
�istá látka x sm�s 

Rozliší vn�jší a vnit�ní geologické síly, posoudí �innost 
t�chto sil na utvá�ení terénu (povrchu),  vysv�tlí základní 
principy p�dcházení a ur�ení katastrof, zem�t�esení , 
tektonicky aktivní oblasti, Objasn�ní horninového cyklu a 
ob�hu vody,Objasní význam p�dotvorných �initel�, 
rozliší hlavní typy a druhy p�d, vysv�tlí význam pro 
p�írodu i spole�nost, uvede p�íklady devastace a 
rekultivace.

Geologické d�je vnit�ní a vn�jší, epejrogenetické síly, orogenetické, zem�t�esení, 
sope�ná �innost, tektonické poruchy, kontaktní metamorfóza, geologické d�je vn�jší: 
eroze a  vznik p�dního profilu, p�sobení gravitace, �innosti vody, ledovc�, �innost v�tru 
a �lov�ka, usazené horniny organogenního p�vodu.
Druhy p�d.                                                               
L.p. �. 4  : geol. mapa, profil, tekt. poruchy, vlastnosti hornin, nerost� (výb�r)

Trvale udržitelný rozvoj 
života                                                     
*Globální problémy lidstva                                                          
*Ochrana p�írody

Ze6.a8.ro�::sv�tová 
nalezišt� geologicky 
zajímavé lokality, 
oceánské dno             
Ch,8.ro� : druhy vod t�.)                     
Fy,7.a8.ro� : síla, teplo, 
tlak 
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Aplikace tektonických poruch v praxi, vliv na utvá�ení 
životního prost�edí, význam pro praxi,p�íprava pro 
praktický život, 
vytvá�et kladný postoj k enviromentální výchov�

Tektonické poruchy, vznik vrstevnatosti, poruchy radiální a tangenciální, pohyby 
kontinent�, hlubinná a povrchová t�žba, hlubinná a povrchová t�žba, utvá�ení povrchu, 
ekologická problematika s tím spojená, 

Enviromentální výchova: 
vztah �lov�ka k prost�edí

Ov,8.ro�.: - prost�edí ,
 podnikání, životní
 prost�edí, významné
 osobnosti             
 �j         Lovci mamut�  
 Ze,7.8.9.ro�:- významné 
lokality
 nerostného bohatství
 (7.,8.,9.t�.)

Žák rozlišuje jednotlivá geologická období z hlediska 
podstatných geologických zm�n, významných zm�n v 
utvá�ení fauny a flóry, Rozlišuje je dále do útvar� dle 
charakteristických znak�, zd�vodní ráz krajiny a umí se 
orientovat, orientuje se v geologické stavb� a 
geologickém vývoji území �R, regionu, umí aplikovat tyto 
znalosti p�i vycházkách, exkurzích i v praktickém život�.

D�jiny Zem�: Vznik a vývoj života, Prahory, Starohory, Prvohory, Druhohory, T�etihory, 
�tvrtohory + regionální geologie 
�eský masív,                                                             
 L.p. �. 5 .: významné útvary �R, regionální (mapa, nákres)

Environmentální výchova: 
ekosystémy
Multikulturní výchova:  
multikulturalita, etnický 
p�vod

Ze-9. t�. �R, 
7.t� -sv�tový zem.

* na podmínkách života vysv�tlí výskyt organism� v 
ur�itém prost�edí a vztahy mezi nimi   
* Popíše p�íklady ekosystém�, populace, spole�enstva, 
jednota ras-rovnocennost-Aleš Hrdli�ka
*Vysv�tlí podstatu a význam potravních �et�zc�     
*Posoudí vliv �lov�ka na tvorb� životního prost�edí a 
zásadách ochrany p�írody.        
* Uvede význam vlivui podnebí a po�así na rozvoj a 
udržení života na Zemi, otázky globálního oteplování.

Základy ekologie a ochrana životního prost�edí:                          
*neživén složkyŽP                                                                      
*Živé složky ŽP                                                                        
*P�írodní zdroje                                                                          
*Trvale udržitelný rozvoj života                                                     
* Globální problémy lidstva                                                          
*Ochrana p�írody

Environmentální  výchova: 
ekosystémy

CH- látky 9. t�. 
Ze,Ov-
 socioekonomické
 kompetence           
�j - jazyková
 komunikace
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Poznámky:

 

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Nám�ty na L.p., alternativní témata l.p..(p�ípadn�samostatných prací).:   
* Nerost x hornina (porovnání vzork� p�írodnin, výskyt.)                                     
*Vznik krystal� (mikroskop, video)                                                                       
*Ur�ování popis nerost�                                                                                       
* Ur�ování popis hornin                                                                                     
* Vlastnosti nerost� (hornin)                                                                              
* Geologický nákres, plán. mapa                                                                     
* Zhotovení geologického profilu                                                                       
Z tohoto vý�tu vybere u�itel nejmén� 4 nám�ty.Za�adí je zejména s ohledem na stav osvojení u�iva (kompetencí), individuální p�ístup,úrove� kolektivu t�ídy.

o Environmentální výchova:(vztah �lov�ka k prost�edí;základní podmínky života;lidské aktivity a problémy životního prost�edí;ekosystémy)
o Multikulturní výchova:(  multikulturalita; etnický p�vod)

Nám�ty na exkurze :
* Výchozy regionu (zvláštnosti, ochrana)
* Planetárium
* Národní museum
* Letná, zastávky metra
* Stromovka
* Toulc�v Dv�r
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