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Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět přírodopis je vyučován v 6. až 8. ročníku s dvouhodinovou dotací týdně, 

v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách s občasnou 

návštěvou počítačové učebny. V rámci laboratorních prací jsou žáci seznámeni se stavbou 

asprávným používáním mikroskopů, s přípravou mikroskopických preparátů a jejich vlastním 

pozorováním. Žáci jsou seznámeni s vybranými skupinami zvířat a rostlin a jejich zástupci, 

umí formulovat rozdíly mezi jednotlivými skupinami zvířat, chápou problematiku ekosystému 

a jsou si vědomi nutnosti ochrany životního prostředí a aktivně se zapojují do této činnosti. 

Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací, k jejich pochopení a ke správnému 

používání odborných termínů, k práci ve skupině. Učí se formulovat a obhájit si vlastní 

názory. 

Cílem předmětu je naučit žáky respektovat a chránit živé organismy a pochopit principy 

ochrany životního prostředí a péče o krajinu. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žáci se seznamují s vybranými představiteli rostlin a živočichů vybraných skupin 

 získávají přehled o fungování živého organismu a jeho zapojení do živého světa jako 

celku 

 žáci používají a porozumějí základním odborným termínům 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou vedeni k zodpovědnosti ke svému životnímu prostředí a k uvědomění si 

nutnosti jeho ochrany 

 

Kompetence komunikativní 

 umějí souvisle vyjadřovat své myšlenky, jsou schopni nalézt důležité informace 

v textu, jsou vedeni k práci s moderní technologií 
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Kompetence sociální a personální 

 respektují vývojově nižší živé organismy 

 umějí pracovat ve skupině, jsou vedeni k toleranci odlišnosti a jiného názoru 

 

Kompetence občanské 

 umějí poskytnout neodkladnou laickou první pomoc 

 aktivně se zapojují do ochrany životního prostředí a ekosystému 

 

Kompetence pracovní 

 umějí správně používat lupu, mikroskop, zvládnou připravit mikroskopický preparát, 

včetně jeho nákresu a popisu 

 orientují se ve vyhledávání informací na internetu 

 využívají svých znalostí k sestavení referátu a jeho prezentaci 


