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                               6.ročník

Platnost od 1. 9. 2013

obor ročník

Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda 4.

BIOLOGIE komunikativní, sociální a personální, Zemský povrch,podnebí, 

Význam vody, dýchání, růst, rozmnožování ovzduší, počasí,vodstvo

Názory na vznik života

1.2 Viry a bakterie

Výskyt, význam a praktické využití

živočišnou, bakteriální a buňkou hub.

Žák objasní funkci základních organanismů 1.3  Jednobuněčné organismy

Žák umí zařadit vybrané organismy do Jednob.rostliny

systému. Jednob.živočichové

Jednob.houby

Zákl.organely

CV.1-pozor.jednob.org.mikroskopem

Žák rozpozná naše nejzn. houby a zařadí 2.1 Houby bez plodnic Přírodověda Rozmanitost přírody – les 4.

je do systému. Základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka 

Žák vysvětlí význam hub v našem a živé organismy

ekosystému.

2.2 Houby s plodnicemi

Stavba,výskyt,význam

Sběr, zpracování

První pomoc při otravě

Žák objasní funkci dvou organismů ve stělce 2.2 Lišejníky Přírodověda Vztahy mezi organismy 4.

lišejníku. Stavba,výskyt,význam

Symbióza

 

Hlavní kompetence

Země a lidé

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV

občanské, pracovní

Žák popíše základní rozdíly mezi b.rostl.

Žák rozliší zákl. projevy a podmínky 

života.

                Vzdělávací obor Přírodopis  -  obsah 

Učivo

1. OBECNÁ

2. BIOLOGIE HUB

Metody práce

Navázání na dosažené kompetence 

navázání na již zvládnuté
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Platnost od 1. 9. 2013

obor ročník

Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV

Učivo

1. OBECNÁ

Metody práce

Navázání na dosažené kompetence 

navázání na již zvládnuté

ROSTLIN

Přírodověda Zahrada 4.

ŽIVOČICHŮ 4.1 Bezobratlí

Žahavci

Ploštěnci

Kroužkovci

Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci

 - objasní jejich způsob života a přizpůso-

bení se prostředí. CV.2 - schránky žahavců, měkkýšů

Členovci - korýši, pavoukovci, hmyz

CV.3 - pozor. členovců i ve volné přírodě

 - rozlišuje vybrané řasy.

Žák - porovná vnější a vnitřní stavbu,

3.1 Mnohobuněčné řasy

 - zná jejich význam v přírodě a pro člověka

4. Vývoj, vývin a systém živočichů

 - vysvětlí funkci jednotl. orgánů.

 - rozlišuje a zařazuje vybrané živočichy

4. BIOLOGIE

a význam v přírodě pro člověka.

Žák - popíše stavbu rostliny, její výskyt3. BIOLOGIE
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7.ročník

obor ročník

Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Nižší rostliny Přírodověda 4.

ROSTLIN komunikativní, sociální a personální, Mechorosty Přírodopis Jednobuněčné rostliny 6.

Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny

Fotosyntéza,dýchání Přírodověda Třídění organismů 5.

Rozmnožování, růst Přírodopis Vznik a vývoj života 6.

1.3 Anatomie,morfologie rostlin Přírodověda 4.

Kořen, stonek, list, květ, semeno, plod Přírody – les

CV.- pozorování 

pletiv a jednotlivých.částí mikroskopem

1.4 Systém rostlin Přírodověda Třídění rostlin 5.

ny rostlin a určuje jejich zástupce pomocí 1.4.1 Nahosemenné rostliny

klíčů a atlasů 1.4.2 Krytosemenné rostliny

 - odvodí na základě pozorování přírody Jednoděložné Přírodověda Třídění rostlin 5.

závislost a přizpůsobení rostlin Dvouděložné

podmínkám přírody 1.5 Význam rostlin a jejich ochrana

CV.-založení herbáře

2.1 Stavba těla, stavba a finkce jednotl. částí těla Přírodověda Třídění organismů 5.

ŽIVOČICHŮ  živočichů a vysvětlí fci  jednotl. orgánů  - živočišná buňka, tkáně Přírodopis Bezobratlí

 - rozlišuje a porovnává jednotl. skupiny  - orgány, orgán. soustavy

živočichů, určuje vybrané živočichy,  - organismy jednobuněčné a mnohobuněčné

zařazuje je do hl. taxonomických skupin  - rozmnožování

 - odvodí na základě pozorování základní

projevy chování živočichů v přírodě, 2.2 Vývoj, vývin, systém živočichů

na příkladech objasní jejich způsob  - prvoci

života a přizpůsobení danému prostředí  -bezobratlí ( žahavci,ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,

 - vysvětlí princip zákl.fyziol.procesů

 a jejich význam a využití.

Rozmanitost 

 - rozlišuje základní systematické skupi-

              Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 

Rozmanit.přírody-les

 - porovná vnější a vnitřní stavbu

jednot. orgánů a uvede  praktické příklad.

1.2 Fyziologie rostlin

Žák - porovná  vnější a vnitřní stavbu

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Platnost od 1. 9. 2013

Metody práce (praktická cvičení) navázání na již zvládnuté

1. BIOLOGIE

2. BIOLOGIE

jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

těla od buňky přes pletiva až k jednotl. 

 orgánům

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV

Žák - odvodí na základě uspořádání rostl.

občanské, pracovní
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obor ročník

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Platnost od 1. 9. 2013

Metody práce (praktická cvičení) navázání na již zvládnuté

1. BIOLOGIE

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV

 - zhodnotí význam živočichů v přírodě i členovci)

pro člověka,uplatňuje zásady bezpečného  strunatci (paryby,ryby, obojživelníci, plazi)

chování ve styku se živočichy
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           8.ročník

obor ročník

Kompetence k učení, k řešení problémů, 1. Ptáci Přírodověda 5.

ŽIVOČICHŮ komunikativní, sociální a personální,  - popis stavby těla Přírodopis Obratlovci 7.

 - popis jednotlivých orgánových soustav a Přírodověda Rozamnitost podmínek 5.

   a jejich funkcí pro tělo na Zemi

 - systém 

 - význam

živočichů.

 - vysvětlí funkci jednotl.orgánů.  2. Savci

 - rozlišuje a porovnává jednotl. skupiny  - výskyt prvních savců v geol.obdobích

živočichů.  - popis stavby těla savců

 - rozlišuje a zařazuje vybrané živočichy.  - výjimky v říši savců

 - hodnotí jejich význam v přírodě a pro  - popis jednotlivých orgánových soustav a 

člověka.    jejich funkcí pro tělo 

 - objasní jejich způsob života a přizpůsobení  - přehled jednotlivých řádů savců - porovnávání mezi

se prostředí.    sebou, určování hlavních znaků jednotl.řádů

 - zařazování jednotlivých savců do řádů podle systému

 - určování a zařazování savců v různých ekosystémech

 - vysvětlení základních projevů chování vybraných savců

 - vysvětlení významu a využití vybraných savců

CV.návštěva ZOO

 - rozlišuje a uvede příklady systémů 1.ekologie Vlastivěda Životní prostředí 4.

EKOLOGIE organismů.  - vysvětlení pojmu ekologie a dalších zákl.pojmů Přírodopis Životní prostředí živých 6.,7.,8.

 - objasní zákl.principy vztahů mezi živou  - popis různých ekosystémů organismů - rostlin, 

a neživou složkou přírody.  - popis vztahů organismů ve vybraných ekosystémech  hub a živočichů

 - vysvětlí podstatu jednoduchých potravin.  - popis vybraných potravních řetězců

řetězců různých ekosystémů a zhodnotí  - uvedení příkladů kladných a záporných vlivů člověka

občanské, pracovní

Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) navázání na již zvládnuté

Platnost od 1. 9. 2013

1. BIOLOGIE

Žák popíše vnější a vnitřní stavbu těl 

Třídění organismů

         Vzdělávací obor Přírodopis  - obsah 

2. ZÁKLADY

Hlavní kompetence                                       Učivo Navázání na dosažené kompetence 

Hlavní okruhy
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obor ročníkOčekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) navázání na již zvládnuté

Platnost od 1. 9. 2013

1. BIOLOGIE

Hlavní kompetence                                       Učivo Navázání na dosažené kompetence 

Hlavní okruhy

jejich význam. na životní prostředí a biologickou rovnováhu

 - příklady globálních problémů

CV.návštěva NP - Českosaské švýcarsko

Žák - uvede příklady vlivu člověka na

životní prostředí.
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   9.ročník

obor ročník

Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.člověk Přírodověda Člověk 5.

ČLOVĚKA komunikativní, sociální a personální,  - teorie původu člověka, podstata člověka Výchova ke První pomoc, choroby 6., 8.

 - popis jednotlivých orgánových soustav a jejich funkcí zdraví Zdravý životní styl

 - určí polohu, objasní stavbu a fci jednotli- pro tělo 

vých orgánů a orgán.soustav.  - možnosti zranění, prevence a léčba různých 

 - orientuje se ve vývoji člověka.  orgánů

 - objasní vznik a vývin nového jedince od  - vznik a vývin jedince

početí po stáří.  - choroby, péče o zdraví

 - rozlišuje příčiny a příznaky běžných  - první pomoc

nemocí a zná zásady prvence a jejich léčby.

 - umí poskytnout první pomoc při poranění 1.genetika

či poškození těla.  - gen, křížení

 - J.G.Mendel

 - krevní skupiny

 - pohlavní chromozomy

Žák rozlišuje jednotlivá geologická období Darwinova teorie

podle charakteristických znaků Geologické éry

      Vzdělávací obor Přírodopis  - obsah 

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence

Hlavní okruhy Metody práce (praktická cvičení) navázání na již zvládnuté

Platnost od 1. 9. 2013

1. BIOLOGIE

2. GENETIKA

Očekávané výstupy dle RVP ZV

3. EVOLUCE

 - uvede příklady dědičnosti v praktickém

životě.

občanské, pracovní


