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Žákovské kompetence Žákovské výstupy Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
ŽIVÁ PŘÍRODA

-znaky života, životní potřeby a projevy, průběh života rostlin, živočichů a hub, 
podstatné rozdíly, ekologie
-rozmanitost naší přírody, životní společenstva

-pozná vybrané rostliny podle vnější stavby těla, jejich 
života a potřeb

POZNÁVÁNÍ A POZOROVÁNÍ ŽIVOTA V RŮZNÝCH BIOTOPECH

-charakterizuje základní rozdíly mezi dřevinami, 
bylinami, houbami

1. V lese

-rozezná nejznámější jedovaté houby -stavba těla vybraných rostlin a hub

-rozliší nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, 
chráněné, jedovaté a léčivé rostliny

-jehličnaté, listnaté stromy

-pozná zástupce nejznámějších skupin živočichů a 
určí je podle typických znaků
-rozlišuje živočichy podle typických znaků, způsobu 
života, potravy

-zástupci nejznámějších skupin živočichů

-prakticky třídí organismy do známých skupin

-je ochoten založit herbář
-pozná vybrané rostliny podle vnější stavby těla 2. Lidské obydlí

-pozná okrasné a léčivé rostliny -vybrané druhy okrasných a léčivých rostlin

-uvede příklady praktického využití okrasných a 
léčivých rostlin
-pozná nejznámější zástupce skupin živočichů -vybraní zástupci nejznámějších druhů živočichů
-rozlišuje živočichy podle typických znaků, způsobu 
života, potravy
-pozná vybrané rostliny podle vnější stavby těla, jejich 
života, potřeb

3. Na poli

-rozliší kulturní a plané rostliny -vybrané druhy hospodářsky významných rostlin, plevele

-uvede příklady praktického využití hospodářsky 
významných rostlin
-pozná zástupce nejznámějších skupin živočichů -vybraní zástupci nejznámějších skupin živočichů( škůdci, užiteční)

-rozlišuje živočichy podle typických znaků, způsobu 
života, potravy
-poznává vybrané rostliny podle vnější stavby 4.Na louce

-posoudí význam zelených rostlin pro život ostatních 
organismů

-vybrané druhy trav a lučních rostlin

-pozná zástupce nejzn. živočichů
-vybraní zástupci živočichů nejzn. skupin

-pozná základní jevy a vztahy v přírodě Osobnostní a sociální 
výchova

Enviromentální výchova
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-pozná vybrané rostliny podle vnější stavby 5.Ve vodě a jejím okolí

-pozná zástupce nejzn. Skupin živočichů -vybrané druhy nejzn.rostlin

-rozlišuje živočichy podle základních rozdílů(savci, 
ptáci, plazi, ryby, obojživelníci, hmyz)

-vybraní zástupci nejzn. skupin živočichů
-rozlišuje základní společenstva v oklí školy, popíše 
vztahy mezi jednotlivými organismy a jejich 
prostředím

ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ

-rozpozná některé příčiny porušování 
rovnováhy(škůdci, plevel)

-přírodní společenstva

-pozná základní rozdíly mezi savci, ptáky, 
plazy,rybami, obojživelníky, hmyzem)

-přírodní rovnováha

-rozlišuje živočichy podle způsobu výživy 
v jednotlivých potravních řetězcích

-ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody a životního prostředí – význam lesa

-         znalost zástupců jednotlivých skupin živočichů
-         význam živočichů v přírodě a pro člověka

Poznámky:

Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita; Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá; Enviromentální výchova - Ekosystémy

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech
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Ostatní:


