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Charakteristika předmětu SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z PŘÍRODOVĚDNÝCH 

PŘEDMĚTŮ – 2.stupeň 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět seminář a praktikum z přírodovědných předmětů je vyučován v 7. ročníku 

jednu vyučovací hodinu týdně. Tento vyučovací předmět je praktickým rozšířením 

přírodopisu, zaměřený na skupinovou i individuální práci žáků v prostředí třídy nebo 

počítačové učebny. Žáci se naučí používat mikroskop a další laboratorní materiál, vytvářet 

vzorky pro pozorování a vyvozovat závěry z předešlé práce. Zlepší svou zdatnost 

v praktickém poznávání rostlina živočichů, upevní si znalost odborných termínů a využijí 

nové poznatky v řadě soutěží a kvízů. Projektovou prací zlepší spolupráci se spolužáky, osvojí 

si samostatné vyhledávání informací prostřednictvím internetu, vědeckých publikací 

a encyklopedií a dokáží obhájit vlastní názor před třídou. Žáci si také vyzkouší práci 

s moderní technologií, především v podobě vytváření prezentací na počítači. Tvorbou herbáře 

či jiné sbírky zpracovaných exemplářů jsou v kontaktu s přírodou a zároveň se naučí nahlížet 

na životní prostředí jako na křehké a závislé na ochraně. 

Cílem předmětu je tolerance k nižším formám organismů, aplikace poznatků teoretického 

charakteru v praxi, a to nejen ve škole, ale také v okolní přírodě. Ukázat žákům nutnost 

ochrany životního prostředí v souvislosti s jeho narušováním je podstata přírodovědných 

předmětů. 

 

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 
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Kompetence komunikativní 

 umějí souvisle vyjadřovat své myšlenky, jsou schopni nalézt důležité informace 

v textu, jsou vedeni k práci s moderní technologií 

 

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 

 


