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Žákovské kompetence U�ivo - obsah
Pr��ezová 

témata
Mezip�edm�tové vztahy

Objasní význam struny h�betní, vysv�tlí zp�sob života, 
význam v p�írod� a pro �lov�ka, vnit�ní a vn�jší stavbu. 
Posoudí kladné a záporné vlivy �lov�ka na životní 
prost�edí s ohledem na p�ežití živo�ich�. Uv�domuje si 
odpov�dnost za ochranu p�írody, vztah �lov�ka k 
prost�edí. Rozliší pojmy studenokrevní a teplokrevní. 
Zná význam biologické rovnováhy v ekosystémech. 
Za�adí vybrané žiivo�ichy do taxonomických jednotek.

ZOOLOGICKÁ �ÁST                                                                                        Strunatci 
(plášt�nci, bezlebe�ní)                                                  Obratlovci: kruhoústí, paryby, 
ryby (vodní a mo�ské, stavba t�la), obojživelníci (ocasatí a bezocasí), plazi (ješt��i, hadi, 
želvy, krokodýli), ptáci - stavba t�la, etologie, ekologie, význam. P�ehled pták� (b�žci, 
plavci, letci) Rozší�ení, význam a ochrana živo�ich�, hospodá�sky a epidemiologicky 
významné druhy. Projevy chování živo�ich�. 1.LP

Osobnostní a sociální 
výchova   
Environmentální 
výchova                
Multikulturní výchova

Z 8. r. spole�enské a hospodá�ské prost�edí D 7. r. 
doba Rudolfa II

Uplat�uje zásady bezpe�ného chování ve styku se 
živo�ichy, ur�í vybrané druhy pták�

Vybraní ptáci podle ekosystém� (lesní, polí a luk, vod, lidských sídliš�) Environmentální 
výchova

Z 8. r. znaky a funkce krajin

Objasní rozdíl mezi nižšími a vyššími rostlinami, uvede 
p�íklady, vysv�tlí pojem stélka. Odvodí na základ� 
pozorování závislost a p�izp�sobení n�kerých ostlin 
podmínkám prost�edí.

BOTANICKÁ �ÁST                                                             Nižší a vyšší rostliny, 
p�echod rostlin na souš (Carl Linné), systém rostlin

Environmentální 
výchova

D 8. r. osvícenství

Popíše t�lo mech� a kapra�orost�. Odvodí uspo�ádání 
rostlinného t�la od bu�ky p�es pletiva k jednotlivým 
orgán�m. Rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgán� rostlin.

Mechorosty,kapra�orosty (plavun�, p�esli�ky, kapradiny), výskyt, význam, druhy. 2.LP Osobnostní a sociální 
výchova   

Vv 7.r. kombinace r�zných materiál�

Porovná vn�jší a vnit�ní stavbu jednotlivých orgán� a 
uvede p�íklady funkcí v rostlin� jako celku. Vysv�tlí rozdíl 
mezi bylinou a d�evinou. Objaasní rozdíl mezi 
fotosyntézou a dýcháním.

Anatomie a morfologie rostlin, fyziologie rostlin. Stavba rostlinného t�la: ko�en, stonek, 
list, kv�t a kv�tenství, opylení a oplození, pohlavní a nepohlavní rozmnožování, semena 
a plody.

Osobnostní a sociální 
výchova

P� 7. r. p�stitelské práce

Rozliší vybrané jehli�nany, jejich význam. Rostliny nahosemenné. Jehli�nany - zástupci, rozmnožování. Les - význam, ochrana. 
Ekosystém, ekologie. Chrán�ná území. 3.LP

Environmentální 
výchova

Z 7 r. environmentální problémy Z 8. r. vztah p�íroda - 
spole�nost Z 8. r. globální ekologické problémy Z 6. 
r. vliv sfér na p�írodu Ch 8. r. mimo�ádné události Ch 
9. r. voda, vzduch, kyselé dešt� Ov 9. r. Zem� - náš 
domov Fj 8. r. ochrana živ. prost�.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a ur�uje 
jejich význa�né zástupce. Odvodí závislost a 
p�izp�sobení n�kterých rostlin podmínkám prost�edí. 
Vysv�tlí princip základních fyziologických proces� a 
jejich využití p�i p�stování rostlin.

Rostliny krytosemenné.                                                             Rostliny dvoud�ložné:  
Hv�zdnicovité, brukvovité, mi�íkovité, lilkovité, bobovité.                                                            
Rostliny jednod�ložné: liliovité, lipnicovité                                                

Osobnostní a sociální 
výchova

D 8. r. osvícenství (Linné) P� 7. r. p�stitelské práce 
Rv 7. r. tabák, drogy
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Ur�í nejznám�jší kulturní rostliny. Aplikuje prakcké 
metody poznávání p�írody, dodržuje základní pravidla 
bezpe�nosti práce p�i poznávání živé a neživé p�írody.

Význam rostlin a jejich ochrana (exotické ovoce, ko�ení) Praktické poznávání p�írody. Multikulturní výchova Z 7.r. jižní a jihovýchodní Asie

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

U�ebnice: P�írodopis 7 (Prodos), P�írodopis II (Scientia), P�írodopis 2, pro 7.ro�ník (SPN)

Alternativní nám�ty LP (vyu�ující zvolí dv� až t�i LP za školní rok):  1. Mechorosty 2. V�jší stavba t�la ryby, kostra, šupiny, ur�ování druh� 3. Srovnávací morfologie (vn�jší stavba ryby, obojživelníka, plaza) 4. Jehli�nany - 
ur�ování 5. Pta�í pe�í a vejce 6. Mikroskopování pokožky listu s pr�duchy, pyl 7. Ur�ování rostlin podle atlas� a klí��

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (kulturní diference, lidské vztahy) ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA (ekosystémy, záklaní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prost�edí, vztah �lov�ka k prost�edí) 

Nám�ty na exkurze: Národní muzeum, Planetárium, Toulc�v Dv�r, lesopark, ZOO


