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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Seminář a praktikum 

přírodovědných předmětů 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 osvojí si laboratorní i technické metody 

přírodovědného výzkumu 

 třídí organismy a zařadí vybrané 

organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

 vysvětlí podstatu významu udržení trvalé 

stability životního prostředí 

 odvodí na základě pozorování pozitivní 

a negativní vztah člověka k ostatním 

živočichům 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 obecná charakteristika 

skupiny živočichů – postavení 

živočichů na planetě Zemi, jejich 

vzájemné vztahy, potravní řetězec, 

společné či odlišující znaky  

 význam živočichů pro život 

člověka – sdílení společného 

prostoru na planetě Zemi, vzájemné 

vztahy člověka a ostatních 

živočichů, ohrožené druhy 

živočichů a jejich záchrana 

7. 

EV 

- ekosystémy 

- vztah člověka 

a prostředí 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

OSV 

- mezilidské vztahy 

 

skupinová výuka, obrazy, 

internet, encyklopedie, atlasy, 

projektová výuka, laboratorní 

práce, modely 

 
VkZ, Př, Z 

 uvede na příkladech z běžného života 

význam konkrétních zástupců ryb pro 

hospodářství České republiky 

 rozpozná naše nejběžnější 

a nejvýznamnější druhy ryb a porovná je 

podle charakteristických znaků 

 rozliší zvláštnosti ve stavbě těla 

jednotlivých zástupců ryb 

 

 

 

 

 

 ryby – praktické poznávání 

zástupců ryb České republiky, 

zajímaví zástupci ryb mořských, 

struktura rybí šupiny, výskyt 

a způsob života, zvláštnosti 

rozmnožování, péče o mláďata, 

výživa 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

skupinové vyučování, internet, 

obrazy, mikroskop, projekce, 

modely, vycpaniny, učebnice, 

atlasy 

 

Z, PŘ,CH 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Seminář a praktikum 

přírodovědných předmětů 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vysvětlí potřebu obojživelníků preferovat 

rozličná prostředí pro život 

 rozpozná a zařadí zástupce obojživelníků 

do systému živočichů 

 

 obojživelníci – praktické 

poznávání zástupců obojživelníků, 

odlišný tvar a velikost těla, výskyt na 

území České republiky, světový 

výskyt, obranné mechanismy 

 

 

7. 

  

 vysvětlí důvody výměny kůže plazů 

 objasní obranné mechanismy zástupců 

plazů včetně používání jedu 

 rozpozná a zařadí zástupce plazů do 

systému 

 

 

 

 plazi – praktické poznávání 

zástupců plazů, povrch těla – 

svlékání, jed a jiné obranné 

mechanismy 

  

 rozpozná naše nejznámější zástupce 

ptáků 

 popíše stavbu ptačího pera 

 rozliší části ptačího vejce 

 vysvětlí zvláštnosti adaptací zobáku 

a dolních končetin některých ptáků 

 

 

 

 

 

 

 ptáci – struktura ptačího vejce, 

chemické složení skořápky, stavba 

ptačího pera, praktické poznávání 

zástupců ptáků (rozdělení do řádů 

a správné zařazování) 

 

 skupinové vyučování, 

mikroskop, lupa, vycpaniny, 

modely, kostry, obrazy, internet, 

atlasy, video 

 

Z, PŘ, CH 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Seminář a praktikum 

přírodovědných předmětů 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 odvodí na základě pozorování přírody 

řadu adaptací nižších i vyšších rostlin 

podmínkám prostředí 

 ovládá třídění rostlin do dílčích skupin 

a poznává jejich významné zástupce 

pomocí atlasů a klíčů 

 rozpozná rostlinné orgány a vysvětlí 

jejich funkci 

 prakticky zařadí nasbírané rostliny do 

jejich systematických skupin a popíše 

svou terénní práci 

 zhodnotí význam rostlin v přírodě 

a uplatňuje zásady bezpečného 

a ochranářského chování ve styku 

s rostlinami 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 mechy a kapradiny – 

praktické poznávání rozdílů ve 

stavbě těla mechů a kapradin, 

výtrusy 

 nahosemenné a krytosemenné 

rostliny - mikroskopické pozorování 

květů (tyčinky, pestík, pylová zrna), 

semen, plodů 

 praktické poznávání listnatých 

a jehličnatých dřevin v terénu 

 zhotovení herbáře a jeho 

prezentace před ostatními žáky 

a učitelem 

7. 

EV 

- ekosystémy 

- vztah člověka 

k prostředí 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

OSV 

- komunikace 

- kreativita 

Terénní práce, přírodovědné 

vycházky, atlasy, internet, lupa, 

živé přírodniny, herbáře 

 

VkZ, D, Z, PŘ 

 


