
VI. ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast člověk a příroda shrnuje veškeré předměty, které zasahují široké téma přírodních věd a zákonitostí. 

Jelikož je toto téma tak obsáhlé a významné svým zásahem do veškerých znalostí a vývoje člověka i světa, je v našem vzdělávání 

zastoupen jednak předměty klasickými – Přírodopisem, Zeměpisem, Chemií a Fyzikou, ale také rozšířenou výukou – Člověk, 

matematika, příroda a předmětem volitelným – Přírodovědný seminář. Přírodopis, zeměpis a rozšířená výuka se vyučují od 6. 

do 9. ročníku, Fyzika až od ročníku sedmého a volitelný předmět si žáci volí také od sedmého ročníku. Chemie se kvůli své 

náročnější povaze vyučuje až od 8. ročníku. Velkou měrou se v celé vzdělávací oblasti uplatňuje průřezové téma Environmentální 

výchova. 

Všechny tyto předměty směřují k rozvoji poznávání přírody všemi smysly, k pozornému vnímání života okolo nás a 

získávání vlastních zkušeností s přírodními zákonitostmi a jevy. Veškeré poznání se pak žáci snaží uspořádat, třídit podle 

společných znaků a dát do souvislostí a vzájemných vztahů k člověku, ostatním organismům i neživé přírodě. Některé z těchto 

přírodních zákonů a pravidel děti odhadují či měří stanovenými měřidly a vypočítávají nejrůznější vlastnosti přírodních dějů a 

jevů. Určité dané jevy se také výpočty snaží dokazovat. Přírodovědně zaměřené předměty dávají dostatečné množství témat a 

prostoru pro vytváření různých projektů zejména ve smyslu ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje.  

Výuka podněcuje u žáků logické i abstraktní myšlení, ale také se zakládá na tolik významném činnostním učení, při kterém 

žáci získávají a ověřují si zkušenosti s daným jevem nebo procesem. Výuka těchto předmětů zaujímá pozornost zejména proto, že 

člověk je nedílnou součástí přírody a tedy i jejích zákonitostí a rozmanitostí. Veškeré lidské výrobky, technický pokrok i rozvoj 

civilizace a technologií má základ v přírodních procesech a jevech a tento význam by měl být prostřednictvím celé vzdělávací 



oblasti zdůrazňován stejně jako negativní důsledky lidské činnosti při neuváženém nakládání s přírodními zdroji a bezohlednosti při 

produkování moderních technologií na úkor kvalitního životního prostředí.         

Specifické cíle vzdělávací oblasti: 

 porozumění základním pojmům a jejich vzájemným vztahům 

 využívání poznatků a dovedností pro řešení problémů v praktickém životě, především k ochraně zdraví a přírody 

 aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených poznatků 

 orientování se v rovině a prostoru 

 pozorování a poznávání živé a neživé přírody v její rozmanitosti i vztazích a objevování její důležitosti pro člověka 

 poznávání podstaty, projevů a podmínek existence života 

 získávání orientace v ekologických problémech a osvojování znalostí a dovedností, které vedou k jejich řešení 

 rozvíjení empirické složky poznávání a rozvíjení logického uvažování a kritického myšlení  

 osvojení základních metod práce – pozorování, měření, zpracování údajů, jejich hodnocení, vyvozování závěrů z těchto 

pozorování 

 vyhledávání informací v odborné literatuře, na internetu 

  rozvoj specifických zájmů 

 poznávání podstaty, projevů a podmínek existence života 

 rozvíjení a prohlubování zájmu o přírodu a lásky k ní 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a 

používání poznávacích metod 

 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 



 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního 

člověka 

Nejčastější formy výuky: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

 skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

 individuální práce (nákresy, zápisy, pozorování, referáty) 

 exkurze a vycházky s pozorováním 

 laboratorní práce 

 projekty  

 tematické exkurze a návštěvy institucí  

 

Metody používané při výuce: 

 práce s texty v učebnici, pracovních listech, naučných encyklopediích 

 výklad s demonstračními pomůckami (živé i neživé přírodniny, modely, obrazový materiál) 

 používání atlasů  

 práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem 

 PC-  výukové programy 

 práce s lupou, mikroskopem a preparační soupravou, dalekohledem, fotoaparátem, videem 

 pozorování živých organismů v přirozeném prostředí, jejich životních projevů a vzájemných vztahů 

 projekce PC prezentací a výukových folií na zpětném projektoru, videoprojekce 



 účast v soutěžích a olympiádách 

 práce s počítačem (hledání informací) 

 projektová práce 

 praktické zkoušení vlastností látek a principů energií 

 samostatná práce – výpočty, řešení úloh 

 

 



ČLOVĚK, MATEMATIKA, PŘÍRODA (6. – 9. ročník) 

 

Charakteristika předmětu 

Předmět Člověk, matematika, příroda je koncipován jako rozšířená výuka v období 6. až 9. ročníku, tedy si jej žáci sami volí. 

Zaměřuje se na rozšíření matematického myšlení žáků pomocí různých logických úloh a příkladů a také prostřednictvím projektů a 

účasti na matematických soutěžích. Dále rozvíjí abstraktní myšlení a představivost dětí v rámci geometrických úloh, rýsování a 

porovnávání různých obrazců a těles v praktické práci s jejich modely a nákresy.  

Na matematickou část předmětu navazuje rozšíření znalostí v oblasti živé i neživé přírody a zejména ve vzájemných vztazích 

organismů a prostředí. Cíleně jsou žáci seznamováni s přírodními podmínkami v České republice a s druhy organizmů žijícími na našem 

území. Toto poznání je žákům zprostředkováno pomocí praktického poznávání přírodnin, laboratorních prací, vlastními pokusy a 

vytvořením individuální zkušenosti při zkoumání vlastností přírodnin.  

Tímto předmětem je vytvořen prostor pro propojení předmětů matematika, fyzika, přírodopis a chemie do jednoho 

přírodovědného celku, tak jak je i z hlediska vědy pojímán. Je tedy určen zejména pro děti, které se zajímají o přírodovědné obory a 

vědy.   

Podle aktuálního učebního plánu je možno v daném roce vyučovat pouze přírodovědnou nebo pouze matematickou část předmětu. 

    

Specifické cíle předmětu: 

 důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům 

         rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, které 

dokážou matematicky popsat 

 využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich 



 prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky, efektivní využívání 

osvojených poznatků 

 orientování se v rovině a prostoru 

 pozorování a poznávání živé a neživé přírody v její rozmanitosti i vztazích a objevování její důležitosti pro člověka 

 poznávání podstaty, projevů a podmínek existence života 

 vytváření názoru o jedinečnosti postavení člověka v přírodě a jeho odpovědnosti za zachování rozmanitosti přírody 

 získávání orientace v ekologických problémech a osvojování znalostí a dovedností, které vedou k jejich řešení 

 využívání osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praktickém životě, především k ochraně svého zdraví a 

k péči o přírodu 

 

Nejčastější formy výuky: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami  

 individuální práce a popis přírodnin v odborné učebně i v terénu 

 skupinová práce – řešení úloh 

 projektová výuka krátkodobá (jednodenní) i dlouhodobá 

 terénní exkurze a vycházky  

 tematické exkurze a návštěvy institucí  

 

Metody používané při výuce: 

 práce s texty v učebnici, pracovních listech, naučných encyklopediích 

 výklad s demonstračními pomůckami  



 zápisy do sešitů a řešení úloh 

 nákresy a rýsování těles a obrazců 

 praktické znázorňování geometrie 

 používání atlasů a klíčů k určování přírodnin 

 práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem 

 PC-  výukové programy 

 práce s lupou, mikroskopem a preparační soupravou, dalekohledem, fotoaparátem, videem 

 pozorování živých organismů v přirozeném prostředí, jejich životních projevů a vzájemných vztahů 

 projekce PC prezentací a výukových folií na zpětném projektoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 žák si tvoří představu a orientaci ve starých jednotkách 

 užívá znaky dělitelnosti pro čísla větší než 10 

 počítá s pojmem úhlová vteřina 

 seznamuje se s vlastnostmi souměrnosti podle roviny 

souměrnosti 

 

- slovní úlohy 

- číselné řady 

- logické úlohy 

- úlohy Pythagoriády, mat. 

Klokana, olympiády 

 

 

OSV 

Pomáhá žákovi utvořit 

dovednosti – samostatnost a 

rozhodnost. 

Žák se dovednostem nejprve 

učí sám na sobě a to na 

případech v běžné situaci 

života. 

 

VDO 

Žáky vybavujeme základní 

občanskou gramotností. Je si 

vědom svých práv a 

povinností. 

 

 

ENV 

 

Matematika 

 

 Přírodopis 

 

Informatika 

 

Mediální výchova 

 

Zeměpis 

 

Fyzika 

 

Chemie 

 

 počítá povrch a objem rovinných těles 

 chápe vzájemné souvislosti mezi živou a neživou 

přírodou 

 vyjádří existenční podmínky organismů 

 rozlišuje základní projevy života organismů  

 chápe vztahy mezi organismy a prostředím 

 

- převody jednotek 

- dělitelnost 

- velikost úhlu 

- rovinová souměrnost 

- objem a povrch krychle a 

kvádru 

 

 uvědomuje si význam vlivu podmínek prostředí na 

výskyt organismů a možnosti jejich přizpůsobení 

 uvádí příklady výskytu organismů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi  

 prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá 

- základní podmínky života na 

Zemi 

- živá a neživá příroda 

- společenstvo 

 



k tomu jednoduché klíče a atlasy 

 

Odpovědný, aktivní přístup 

k prostředí v každodenním 

životě 

Pochopení základních 

přírodních zákonitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 rozpozná kladné na záporné vlivy člověka na životní 

prostředí 

 formuluje příklady narušení rovnováhy 

v ekosystémech 

 

- ekosystém přirozený a umělý 

- organismy a jejich životní 

projevy 

- znaky mikroorganismů a hub 

- znaky rostlin 

- znaky živočichů 

- postavení člověka mezi 

organismy 

- vzájemné vztahy mezi 

organismy 

- vztahy mezi organismy a jejich 

prostředím 

 

 dává do souvislosti příčiny a důsledky narušování 

vztahů v prostředí  

 rozvíjí zájem o aktuální stav a možné poškozování 

složek prostředí svého okolí 

- přirozené ekosystémy naší 

přírody 

- narušování vztahů 

v ekosystémech 

- poznávání přírody okolí školy 

- lidské aktivity a problémy ŽP 

v místě bydliště, regionu 

- ochrana přírody a chráněná 

území v ČR 

- pracovní úlohy Biologické 



olympiády 

 



 

7. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 žák užívá úvahu v řešení úloh 

 řeší úlohy na prostorovou představivost 

 využívá poznatků z praxe 

 počítá se smíšenými čísly 

 

- číselné a logické řady 

- geometrické úlohy 

- porovnávání zlomků 

- smíšená čísla 

- posunutí v soustavě souřadnic 

 

 

OSV 

Pomáhá žákovi utvořit 

dovednosti – samostatnost a 

rozhodnost. 

Žák se dovednostem nejprve 

učí sám na sobě a to na 

případech v běžné situaci 

života. 

Citlivé smyslové vnímání 

Fyzická stránka člověka 

Spolupráce a komunikace 

v týmu 

 

VDO 

Žáky vybavujeme základní 

občanskou gramotností 

 

ENV 

 

Matematika 

 

 Přírodopis 

 

Informatika 

 

Mediální výchova 

 

Zeměpis 

 

Fyzika 

 

Chemie 

 

 

 převádí periodická čísla na zlomky 

 sestrojuje obraz útvaru v daném posunutí 

 určuje velikost a směr posunutí 

 používá vzorec pro výpočet kosočtverce z úhlopříček 

 

- otáčení 

- čtyřúhelníky 

- kosočtverec 

- trojúhelník 

- deltoid 

- trojčlenka 

- procenta 

- promile 

 

 využívá vlastnosti střední příčky 

 pracuje s pojmem deltoid 

 řeší složitější úlohy s trojčlenkou, procenty a promile 

 počítá povrch a objem různých hranolů 

- hranoly-povrch a objem 

- zvuk 

- rychlost, dráha a čas 

- tlak 



 Pozoruje, jak vzniká zvuk, sleduje výšku tónu a jeho 

hlasitost 

 

 Odpovědný, aktivní přístup 

k prostředí v každodenním 

životě 

Pochopení základních 

přírodních zákonitostí 

Vliv prostředí na vlastní 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zkoumá, jak se šíří zvuk vzduchem, jeho rychlost 

šíření ve vzduchu i jiných materiálech 

 tvoří grafy závislosti dráhy a času, čte hodnoty z grafů 

 vysvětluje působení hydrostatického tlaku 

 pracuje s jednoduchými stroji, zkoumá jejich přínos 

pro vývoj lidské společnosti 

 

- jednoduché stroje 

- rozlišování látek z chemického 

hlediska 

- čistá látka, směs, roztok 

 

 rozeznává čistou látku, směs a roztok 

 rozlišuje složky směsí pozorovatelné pouhým okem, 

mikroskopem 

 pozoruje roztoky z hlediska hustoty, bodu varu 

 Seznamuje se s působením stabilizátorů 

 prakticky ověřuje oddělování látek usazováním, 

filtrací, destilací, krystalizací 

 zjišťuje pravidla pro třídění směsí 

 pomocí pokusů ověřuje teorie o pohybu molekul 

- oddělení složek směsí 

- třídění směsí 

- atom, prvek, molekula 

 uvědomuje si význam vlivu podmínek prostředí na 

výskyt organismů a možnosti jejich přizpůsobení 

 uvádí příklady výskytu organismů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi  

 prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá 

- základní podmínky života na 

Zemi 

- živá a neživá příroda 

- společenstvo 

- potravní vztahy mezi 

  



k tomu jednoduché klíče a atlasy 

 

organizmy v přirozených a 

umělých ekosystémech 

- potravní řetězec, potravní 

pyramida 

 

 dává do souvislosti příčiny a důsledky narušování 

vztahů v prostředí  

 rozvíjí zájem o aktuální stav a možné poškozování 

složek prostředí svého okolí 

- umělé ekosystémy naší přírody 

- vliv člověka na stabilitu 

ekosystémů 

- biodiverzita 

- význam zoologických a 

botanických zahrad, 

záchranných stanic 

- poznávání přírody okolí školy 

- lidské aktivity a problémy ŽP 

v místě bydliště, regionu 

- ochrana přírody a chráněná 

území v ČR 

- pracovní úlohy Biologické 

olympiády 

  

 



 

8. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 žák zkouší řešit problémové úlohy nezávisle na 

obvyklých postupech školské matematiky 

 určuje třetí a vyšší mocninu a odmocninu 

 určuje mocniny se záporným celým exponentem 

 určuje nultou mocninu 

 

- slovní úlohy 

- řady 

- prostorová představivost 

- iracionální čísla 

 

 

OSV 

Pomáhá žákovi utvořit dovednosti – 

samostatnost a rozhodnost. 

Žák se dovednostem nejprve učí 

sám na sobě a to na případech 

v běžné situaci života. 

Spolupráce a komunikace v týmu 

 

VDO 

Žáky vybavujeme základní 

občanskou gramotností. Je si vědom 

svých práv a povinností. 

 

 

ENV 

Odpovědný, aktivní přístup 

k prostředí v každodenním životě 

Pochopení základních přírodních 

 

Matematika 

 

 Přírodopis 

 

Informatika 

 

Mediální výchova 

 

Zeměpis 

 

Fyzika 

 

Chemie 

 

 definuje a počítá kružnicový oblouk a jeho délku 

 definuje středový úhel 

 počítá obsah kruhové výseče 

 dělí mnohočlen mnohočlenem 

 provádí složené vytýkání 

 

- třetí a vyšší mocniny 

- mocniny se záporným 

exponentem 

- kružnicový oblouk 

- kruhová výseč 

 

 

 

 pracuje s lupou a mikroskopem 

 pozorování dokumentuje nákresy s popisy 

 vede protokoly 

 sleduje vnější a vnitřní stavbu rostlina živočichů 

 zakládá jednoduché pokusy a dokumentuje 

- úpravy mnohočlenů 

- lineární rovnice 

- zásady práce s biologickým 

materiálem 

- třídění organismů na základě 

shodných a rozdílných 

tělesných znaků  



jejich průběh a pozorování 

 

- pozorování mikroskopických 

preparátů organismů a jejich 

částí 

- příprava jednoduchých 

mikroskopických preparátů 

zákonitostí 

Vliv prostředí na vlastní zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pozoruje a popisuje životní změny organizmů, 

zaznamenává projevy chování živočichů 

 odhaluje příčiny měnících se projevů organizmů 

a vyvozuje jejich následky 

- etologie 

- vady a onemocnění 

organizmů 

- epidemie, pandemie 

 

 vyhledává údaje v biologické literatuře 

 vytváří prezentace v programu PowerPoint 

 

- příprava, psaní a obhajování 

samostatné práce 

- pracovní úlohy Biologické 

olympiády 

 



 

9. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 užívá log. úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh 

 řeší úlohy na prostorovou představivost 

 užívá a kombinuje poznatky z různých oblastí 

 sestrojuje grafy goniometrických funkcí 

 

- logické úlohy 

- netradiční geometrické úlohy 

- slovní úlohy 

- grafy goniometrických funkcí 

- funkce s absolutní hodnotou a jejich 

grafy 

 

 

OSV 

Žák se dovednostem nejprve 

učí sám na sobě a to na 

případech v běžné situaci 

života. 

Citlivé smyslové vnímání 

Spolupráce a komunikace 

v týmu 

 

VDO 

Žáky vybavujeme základní 

občanskou gramotností. Je si 

vědom svých práv a 

povinností. 

 

 

ENV 

Odpovědný, aktivní přístup 

 

Matematika 

 

 Přírodopis 

 

Informatika 

 

Mediální výchova 

 

Zeměpis 

 

Fyzika 

 

Chemie 

 

 

 určí absolutní hodnotu čísla a sestrojí graf fce 

s abs. hodnotou 

 počítá povrch a objem komolých těles 

 provádí výpočty kombinovaného úrokování 

 vysvětluje ekonomické pojmy 

 převádí měny podle kurzu 

 narýsuje jednoduchý technický výkres 

 

- komolý kužel 

- komolý jehlan 

- kombinované úrokování 

- ekonomické pojmy 

- technický výkres 

- pravoúhlé promítání 

 

 uvědomuje si jedinečnost existence života na 

naší planetě 

 má ucelenou představu o vztazích mezi živou a 

neživou přírodou 

- základy obecné ekologie 

- abiotické faktory prostředí 

- biotické faktory prostředí 

- koloběh biogenních prvků 



 aktivně se podílí na vytváření zdravého prostředí 

 

- tok energie v ekosystémech 

- potravní vztahy 

- sféry Země, jejich význam, 

vzájemné ovlivňování a narušování 

člověkem 

 

k prostředí v každodenním 

životě 

Vliv prostředí na vlastní 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uvádí příklady narušování rovnováhy přírodních 

ekosystémů 

 chápe význam kladných a záporných vlivů 

člověka na ŽP 

 utváří si pocit osobní odpovědnosti za jednání 

v prostředí 

 aktivně využívá sdělovací prostředky, internet a 

písemné podklady pro zjišťování aktuálních 

informací o stavu prostředí 

- historie vlivu člověka na krajinu 

- znečišťování složek ŽP 

- nakládání s odpady 

- obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

surovin a energie 

- alternativní zdroje energie a surovin 

- mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy – příčiny vzniku 

mimořádných událostí, přírodní 

světové katastrofy, nejčastější 

mimořádné přírodní události v ČR 

a ochrana před nimi 

 

 rozlišuje závažnost ekologických i globálních 

problémů 

 konfrontuje vlastní životní styl se zásadami 

udržitelného rozvoje 

 

- změny klimatu Země 

- globální problémy, jejich příčiny, 

následky a možnosti řešení 

- ochrana přírody a krajiny 

- životní prostředí v České republice 

- péče o prostředí ve škole a  v jejím 



okolí 

- pracovní úlohy Biologické 

olympiády 

 

 



FYZIKA (7. – 9. ročník) 

 

Charakteristika předmětu 

Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách 

s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními přírodovědnými předměty směřuje výuka fyziky k tomu, aby si žáci uvědomovali 

rozmanitost a bohatost skutečnosti i její zákonitosti a vzájemné souvislosti. Toto poznání otevírá dveře také schopnosti ocenit 

hodnotu vědeckého poznání i potřebu jeho využití ku prospěchu člověka i společnosti. 

Ve fyzice si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůležitější pojmy, veličiny a 

zákonitosti, jež jsou nezbytné k porozumění přírodním, technickým i běžným jevům a procesům. Získávají poznatky o možných 

rizikových situacích v přírodě, způsobených ročními obdobími, sezónními vlivy, zvládají vyhodnocení mimořádných situací a 

aktivní ochranu v těchto případech. Významně tím přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků a k přechodu od názorného 

poznání k poznání vědeckému. Výuka žáky učí přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do perspektiv 

moderních technologií.   

         Specifické cíle předmětu: 

• Vzdělávání v předmětu Fyzika v 7. ročníku směřuje k: 

- získávání základních poznatků z okruhů učiva Pohyb těles, Síly – Mechanické vlastnosti tekutin 

- rozvíjení empirické složky poznávání 

- využívání osvojených poznatků a dovedností při řešení fyzikálních problémů a úloh 

- k rozvíjení logického uvažování a myšlení 

- aktivnímu zapojování žáka do procesu učení 



• Vzdělávání v předmětu Fyzika v 8. ročníku směřuje k: 

- získávání základních poznatků z okruhů učiva Energie a Elektromagnetické děje 

- rozvíjení empirické složky poznávání 

- využívání osvojených poznatků a dovedností při řešení fyzikálních problémů a úloh 

- vyhledávání informací v odborné literatuře a na internetu 

- rozvíjení logického uvažování a myšlení 

- osvojování pravidel bezpečné práce 

 

• Vzdělávání v předmětu Fyzika v 9. ročníku směřuje k: 

- osvojení a rozšíření poznatků z okruhů učiva Elektromagnetické a světelné děje, Zvukové děje, Energie a Vesmír 

- osvojení nejdůležitějších pojmů a zákonitostí potřebných k porozumění jevům a procesům v přírodě, v běžném životě, 

v technické praxi 

- poznávání významu a přínosu fyziky pro vytváření vědeckého obrazu světa a pro rozvoj moderních technologií 

- osvojení základních metod práce – pozorování, měření, zpracování údajů, jejich hodnocení, vyvozování závěrů z 

těchto pozorování 

- vyhledávání informací v odborné literatuře, na internetu 

- rozvoji logického uvažování a myšlení 

- rozvoji specifických zájmů 

                Nejčastější formy výuky: 

• frontální výuka s demonstračními pomůckami 



• skupinová i individuální práce 

• tematické exkurze a návštěvy institucí - muzea, výstavy, planetária a hvězdárny, filmová představení 

• projektová výuka 

 

Metody používané při výuce: 

• práce s textem, knihou 

• výklad 

• účast v soutěžích a olympiádách 

• využití dostupného tisku 

• práce s počítačem (hledání informací) 

• projektová práce 

• praktické zkoušení vlastností látek a principů energií 

• praktické činnosti s modely, měřidly, různými látkami a energií 

• samostatná práce – výpočty, řešení úloh 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

• změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky 

a tělesa – délku, hmotnost, čas 



•  rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

•  zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů  

•  rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla  

•  předvídá změnu pohybu těles při působení síly  F a aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých  

             praktických problémů 

•  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů 

•  uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

•  rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití 

•  rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

•  pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí rozpozná 

zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

•  posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

•  sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod 

•  vyjmenuje zdroje elektrického proudu 



•  rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a  

              zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

•  zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití  

•  objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 

• odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke 

Slunci - osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMA 

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 



Žák rozliší na příkladech pojmy látka a těleso 

• určí skupenství látky, tělesa 

• porovná vlastnosti látek pevných, kapalných a 

plynných 

       (křehkost,pružnost, tvárnost, tvrdost, tekutost,       

        stlačitelnost, rozpínavost) 

• rozliší částice (atomy, molekuly) 

• uvede na příkladech, že částice se neustále  

pohybují  

       a vzájemně na sebe působí charakterizuje hlavní 

rozdíly   

       v částicovém složení plynů, kapalina pevných látek  

 

• objasní pojem fyzikální veličina 

• ukáže přibližnou velikost běžně používaných 

jednotek - 1m,1s,1kg,1m3, 1l (matematika - m,m2, 

m3) 

• uvede hlavní jednotku délky (1m), umí převádět 

požívané jednotky délky, změří danou délku 

délkovým měřidlem, zapíše výsledek měření 

• uvede hlavní jednotku objemu, umí převádět 

používané jednotky objemu, změří objem tělesa 

odměrným válcem, zapíše výsledek měření 

Stavba látek 

- látky a tělesa, skupenství látek a těles 

- vlastnosti látek pevných, kapalných a 

plynných 

- vzájemná působení těles, síla 

- gravitační síla, gravitační pole 

- částicové složení látek, pohyb částic 

- atomy,molekuly  

- částicová stavba látek pevných, kapalných a 

plynných 

 

Vlastnosti těles - měření fyzikálních veličin 

- vlastnosti těles, fyzikální veličiny 

- pozorování a měření, pravidla měření 

- zápis fyz.veličiny - číselná hodnota a 

jednotka 

- soustava SI   

 

Délka - jednotky délky, délková 

měřidla,měření délky, opakované měření 

délky 

 

Objem - jednotky objemu, měření objemu 

 

 

 

OSV: 

Rozvoj  schopností 

poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

EGS: 

Jsme Evropané 

 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Vztah člověka k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

Zeměpis 

 

Člověk, matematika a 

příroda 

 

Výtvarná výchova 

 

Mediální výchova 

 

Informatika 

 

 



• uvede hlavní jednotku hmotnosti (1kg), umí 

převádět používané jednotky, změří hmotnost 

tělesa na vahách, zapíše výsledek měření 

• uvede jednotky hustoty kg/m
3
a g/cm3,, umí  

        převádět používané jednotky, experimentálněurčí  

        hustotu látky, umí používat vztah ρ = m/V při 

řešení  

        problémů a úloh, vyhledá hustotu v tabulkách 

• uvede jednotky času ( sekunda,minuta,hodina,den, 

rok), umí převádět některé typy teploměrů, umí 

převádět jednotky času, změří čas,  

• předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při 

změně jeho teploty, uvede některé typy teploměrů,  

uvede jednotku teploty (
o
C), změří teplotu a 

zapíše výsledek, objasní pojem termograf 

kapalného tělesa, měření objemu pevného 

tělesa 

 

Hmotnost - jednotky hmotnosti, 

rovnoramenné váhy,porovnávání hmotnosti 

těles, měření hmotnosti kapalných těles 

Hustota - jednotky hustoty, výpočet hustoty 

látky, výpočet hmotnosti tělesa 

 

 

Čas - jednotky času, měření času 

 

 

Teplota - změna objemu při změně teploty, 

teploměr, jednotky teploty, měření teploty 

tělesa, změna teploty vzduchu v čase  

 

 

 

 

OSV: 

Rozvoj  schopností 

poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

EGS: 

Jsme Evropané 

 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Vztah člověka k prostředí 



 

• Žák objasní pojmy pohyb a klid tělesa 

• vysvětlí rozdíl mezi trajektorií a dráhou 

• rozhodne, jaký druh pohybu koná těleso vzhledem 

k jinému tělesu 

• rozezná rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

•  používá s porozuměním vztah  s = v .  t 

• při řešení problémů a úloh umí převádět jednotky 

rychlosti 

• znázorní grafem závislost dráhy na čase při 

rovnoměrném pohybu 

Pohyb těles 

- klid a pohyb tělesa 

- trajektorie a dráha 

- druhy pohybu 

- pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 

- rychlost rovnoměrného pohybu 

- dráhu při rovnoměrném pohybu 

- průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu  

 

• na konkrétních příkladech popíše, která síla na 

těleso působí, jaký je její směr a jaké má účinky 

• znázorní sílu graficky 

• používá vztah mezi hmotností a gravitační silou  

• Fg = m . g 

• změří velikost působící síly 

 

• určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil 

stejného směru, opačného směru 

• vysvětlí, kdy dochází k rovnováze si 

• charakterizuje pojem těžiště 

Síla a její měření 

- síla 

- znázornění síly 

- gravitační síla a hmotnost 

- měření síly 

 

 

Skládání sil 

- skládání sil stejného směru 

- skládání sil opačného směru 

- rovnováha sil 

- těžiště  

  



 

• objasní podstatu prvního, druhého a třetího 

pohybového zákona 

• použije pohybové zákony pro objasňování 

• běžných situací a při řešení problémů a úloh 

Newtonovy zákony 

- první pohybový zákon 

- druhý pohybový zákon 

- třetí pohybový zákon 

 

 

OSV: 

Rozvoj  schopností 

poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

EGS: 

Jsme Evropané 

 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Vztah člověka k prostředí 

 

 

• uvede příklad těles otáčivých kolem osy 

• použije vztah M = F . a  při řešení problémů a 

úloh, uvede jednotku momentu sil 

• vyjádří rovnováhu na páce a pevné kladce 

• objasní využití páky a kladky v praxi  

Otáčivé účinky síly  

- účinek síly na těleso otáčivé kolem osy 

- páka 

- rovnovážná poloha na páce 

- užití páky a kladky  

 

 

• charakterizuje tlakovou sílu 

• uvede hlavní jednotku tlaku, některé její násobky 

a díly 

• používá vztah p = F : S  při řešení problémů a 

úloh 

• uvede příklady praktického zvětšování nebo 

zmenšování tlaku 

Deformační účinky síly 

- tlaková síla 

- tlak 

- tlak v praxi  

 

 

• objasní pojem smykové tření 

• objasní, jak lze ovlivnit velikost třecí síly v praxi 

 Tření 

- třecí síla - měření třecí síly 

- tření v praxi 

 



 

• objasní využití Pascalova zákona v hydraulickém 

zařízení 

• popíše účinky gravitační síly Země na kapalinu 

• charakterizuje hydrostatický tlak 

• používá vztah p = h .  g při řešení problémů a 

úloh 

• objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa 

do kapaliny, určí její velikost a směr 

• používá Archimédův zákon při řešení problémů 

a úloh 

• vyvodí, zda těleso v kapalině bude klesat, 

vznášet se, plovat 

Mechanické vlastnosti kapalin 

- Pascalův zákon 

- hydraulická zařízení 

- účinky gravitační síly země na kapalinu 

- hydrostatický tlak 

- vztlaková síla působící na těleso v kapalině 

- Archimédův zákon 

- chování těles v kapalině 

- plování nestejnorodých těles  

 

 

• uvede, jak se mění atmosférický tlak s 

nadmořskou výškou 

• porovná vztlakovou sílu ve vzduchu a ve vodě 

• uvede, k čemu se používá manometr 

• žák stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy, vznik rizika mimořádných událostí, v 

modelových situacích prokáže schopnost aktivní 

ochrany 

Atmosférický tlak 

Mechanické vlastnosti plynů 

- atmosféra Země 

- atmosférický tlak 

- měření atmosférického tlaku 

- změny atmosférického tlaku 

- vztlaková síla v atmosféře Země 

- tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr 

 

 

 

OSV: 

Rozvoj  schopností 

poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 



 

• žák charakterizuje zdroj světla 

• na konkrétních příkladech rozliší různá optická 

prostředí 

• objasní vznik stínu za tělesem 

• objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce 

• uvede rychlost šíření světla 

 Přímočaré šíření světla 

- světelné zdroje, optické prostředí 

- světelný paprsek, stín 

- fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce 

- rychlost světla 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy 

ŽP Vztah člověka k 

prostředí 

 

MDV: 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

 

 

 

• vysvětlí zákon odrazu a aplikuje jej při 

objasňování principu zobrazení předmětu 

rovinným zrcadlem 

• rozpozná duté a vypuklé kulové zrcadlo 

• objasní pojmy ohnisko, ohnisková vzdálenost 

• popíše, jak se chovají paprsky význačného směru 

a aplikuje tuto znalost při objasnění principu 

zobrazení předmětu kulovým  zrcadlem 

 Odraz světla 

- odraz světla na rozhraní dvou prostředí 

- rovinné zrcadlo 

- zobrazení rovinným zrcadlem 

- kulová zrcadla 

- odraz paprsků význačného směru na 

kulovém zrcadle 

- zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

• určí, zda nastává lom ke kolmici nebo od 

kolmice 

• rozpozná spojku a rozptylku 

• popíše, jak se chovají paprsky význačného směru 

na tenké čočce a aplikuje tuto znalost na 

objasnění principu zobrazení čočkou 

• objasní princip zobrazení lupou a oční čočkou 

• objasní rozklad bílého světla optickým hranolem 

Lom světla 

- lom ke kolmici, lom od kolmice 

- čočky 

- zobrazení tenkou čočkou 

- optické vlastnosti oka 

- optické přístroje 

- rozklad světla optickým hranolem 

 



8. ročník 

   

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 

• Žák objasní pojem mechanická práce, uvede 

hlavní jednotku práce a některé její násobky 

• použije vztahy P = F : t při řešení problémů a 

úloh 

• používá s porozuměním vztah W = F.s při řešení 

problémů a úloh 

• porovná práci vykonanou s kladkou a bez kladky 

• objasní pojem výkon, uvede hlavní jednotku 

výkonu 

 

Mechanická práce 

- práce  

- výkon  

- jednoduché stroje  

 

OSV: 

Rozvoj  schopností poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

 

Matematika 

 

Zeměpis 

 

Člověk, matematika a 



 

• vysvětlí pojmy pohybová a polohová energie 

využívá poznatky o přeměnách a přenosu 

energie při řešení problémů a úloh 

popíše přeměny energie v konkrétních případech 

• objasní pojem vnitřní energie v konkrétních 

problémových úlohách 

• určí, jak se mění vnitřní energie při konání práce 

a při tepelné výměně 

• charakterizuje teplo 

• určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

• vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity 

látek a vysvětlí jejich význam v praxi 

• popíše přenos tepla vedením, prouděním a 

zářením 

Mechanická energie 

- energie pohybová 

- energie polohová 

- přeměna a přenos mechanické 

energie 

- zákon zachování energie 

- změna vnitřní energie při konání 

práce 

- změna vnitřní energie při tepelné 

výměně 

- teplo 

- měrná tepelná kapacita látky 

- přenos tepla vedením a prouděním 

- tepelné záření 

- využití energie slunečního záření  

- hospodaření s teplem  

- tepelné motory  

 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ŽP 

Vztah člověka k prostředí 

 

MDV: 

Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

příroda 

 

Výtvarná výchova 

 

Mediální výchova 

 

Informatika 

 

 

• rozpozná základní změny skupenství 

• vyhledá teploty skupenských přeměn v tabulkách 

• charakterizuje skupenské teplo 

• vymezí hlavní faktory rychlosti vypařování 

• charakterizuje hlavní faktory, na kterých závisí 

Přeměny skupenství látek 

- tání a tuhnutí 

- skupenské teplo tání 

- vypařování 

- var 



teplota varu a využívá tyto poznatky k řešení 

problémů a úloh 

• vymezí podmínky kapalnění vodní páry 

- kapalnění 

- sublimace a desublimace 

 

Rozvoj  schopností poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ŽP 

Vztah člověka k prostředí 

 

MDV: 

Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

• Žák objasní pojmy periodický děj, kmitání, 

vlnění 

• charakterizuje zdroj zvuku a šíření zvuku 

• uvede, že rychlost zvuku závisí na druhu 

prostředí a na teplotě  

• využívá těchto poznatků při řešení problémů a 

úloh 

• vysvětlí vznik ozvěny 

• uvede negativní vliv hluku na člověka a 

možnosti, jak nadměrný hluk potlačovat  

 Zvukové jevy 

-  periodické děje, kmitání,vlnění 

-  šíření zvuku 

-  zvuk, zdroje zvuku 

-  rychlost šíření zvuku 

-  vlastnosti zvuku 

-  odraz zvuku 

-  hluk 

 

• žák popíše složení atomu 

• uvede druh el. náboje protonu, neutronu, 

elektronu   

• uvede,jak vzniká a jaký má náboj kladný 

(záporný) iont 

• uvede jednotku el. náboje  

• zelektruje těleso třením, dotykem 

• popíše hlavní části elektroskopu 

• objasní podstatu elektrostatické indukce 

Elektrický náboj, elektrické pole 

-  model atomu, iont 

- elektrické vlastnosti látek 

- elementární elektrický náboj 

- elektrování těles 

- eltrické pole 

- elektroskop 

- elektrostatická indukce, polarizace 

izolantu 



• uvede, ve kterých případech dochází k polarizaci 

izolantu 

• popíše el. pole pomocí siločar 

• charakterizuje stejnosměrné el. pole elektrický 

náboj, elektrické pole 

- siločáry elektrického pole 

• obecně charakterizuje el. proud, určí směr 

proudu 

• uvede hlavní jednotku proudu a některé díly a 

násobky 

• rozliší význam pojmu proud a napětí 

•  uvede hlavní jednotku napětí a některé díly a 

násobky 

• objasní Ohmův zákon 

 

Elektrický proud v kovech 

- el. proud – fyz. děj, směr el. proudu 

- el. proud - fyz. veličina, měření el. 

proudu 

- el. napětí, měření el. napětí 

- Ohmův zákon 

- elektrický odpor 

- závislost odporu na vlastnostech 

vodiče 

- spojování vodičů za sebou 

- spojování vodičů vedle sebe  

 

 

 

 



9. ročník 

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

• objasní vedení el. proudu ve vodném roztoku a v 

plynu 

• rozlišuje pojmy blesk, hrom 

porvná vedení el. proudu v átkách pevných , 

kapalinách a plynech 

Vedení el. proudu v kapalinách a 

plynech 

- vedení proudu v kapalinách 

- vedení proudu v plynech 

- blesk a ochrana před ním  

MKV: 

Lidské vztahy 

 

ENV: 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ŽP 

Vztah člověka k prostředí 

Radioaktivita a zdraví 

 

MDV: 

Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

OSV: 

Rozvoj schopností poznávání 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

Matematika 

 

Zeměpis 

 

Člověk, matematika a 

příroda 

 

Výtvarná výchova 

 

Mediální výchova 

 

• sestaví el. obvod podle schématu 

• nakreslí schéma el. obvodu podle skutečného 

zapojení 

• uvede podmínky vedení el. Proudu 

• rozliší pokusem vodiče a izolanty 

• uvede příklady zdrojů napětí 

• uvede hlavní jednotku odporu a některé násobky 

• používá vztah  I = U : R  při řešení problémů a 

úloh 

• využije poznatku závislosti odporu na jeho 

vlastnostech při řešení problémových úloh 

• určí výsledné napětí, proud a odpor vodičů 

Elektrický obvod 

- el. obvod a jeho hlavní součásti 

- podmínky vedení elektrického 

proudu 

- elektrické vodiče a izolanty 

- zdroje napětí - reostat 

- tepelné účinky el. proudu 

- tepelné el. spotřebiče 

- zkrat, pojistka 

- el. energie, el. práce 

- el. výkon a příkon, účinnost 

- zásady správného užívá el. 

spotřebiče 



spojených za sebou, vedle sebe 

• objasní podstatu reostatu a použije ho k regulaci 

proudu 

• uvede příklady tepelných el. Spotřebičů 

• vysvětlí pojem zkrat 

• vysvětlí funkci pojistky 

• charakterizuje el. energii 

• použije vztahy P = U.I  a W = U.I.t  při řešení 

problémů a úloh 

prokáže znalost zásad správného použití el. 

spotřebiče a první pomoci při úrazu el. proudem 

Ochrana zdraví 

- bezpečnost práce s elektrickými 

spotřebiči, 

   první pomoc 

- první pomoc při úrazu el. proudem 

 

Informatika 

 

 

 

• uvede, který minerál je přírodním magnetem sa 

jaké má vlastnosti 

• vysvětlí. co jsou póly magnetu anetečné pásmo 

• ověří existenci magnetickkého pole 

• objasní pojem magnetizace látky 

• popíše a načrtne průběh indukčních čar u daného 

magnetu 

• objasní princip kompasu a použije kompas k 

určení světových stran 

Magnetické vlastnosti látek 

- magnety přírodní a umělé, části 

magnetu 

- magnetické pole,magnetizace látky 

- indukční čáry magnetického pole 

- magnetické pole Země   

 

 

 

 

 

• Žák znázorní průběh magnetické pole cívky 

indukčními čarami, označí severní a jižní pól 

• uvede příklady využití elektromagnetu v praxi 

Magnetické účinky el. proudu 

– mag. pole cívky s proudem 

– elektromagnet a jeho užití 



• využívá prakticky poznatky o působení mag. pole 

na cívku s proudem 

• objasní pojmy elektromagnetická indukce, 

indukované napětí, indukovaný proud 

– působení mag. pole na cívku s 

proudem 

– elektromotor 

– elektromagnetická indukce 

 

• popíše princip vzniku střídavého proudu (napětí) 

• charakterizuje střídavý proud (napětí) pomocí 

periody a kmitočtu 

• rozliší stejnosměrný proud od střídavého 

• objasní činnost transformátoru 

• vyhledá v časopise, na internetu informace o 

vlivu činnosti elektráren na životní prostředí 

Střídavý proud 

– vznik střídavého proudu 

– časový průběh střídavého proudu 

– transformátory – výroba a přenos 

el. energie 

- rozlišuje pojmy blesk, hrom 

- porovná vedení el. proudu v látkách 

pevných, kapalinách a 

– blesk a ochrana před ním 

Polovodiče 

-diody 

-tranzistor 

-integrované obvody 

-televize a rádio 

• Žák objasní pojmy jaderná síla, jaderná energie 

• uvede příklady využití radionuklidů 

• vysvětlí pojem řetězová reakce 

• zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 

Atomy, Bohrův model atomu 

Jaderná energie 

- druhy energií 

- radioaktivita, využití jaderného 

záření 

 



prostředí 

• charakterizuje jaderné záření a způsob ochrany 

před ním 

- jaderné reakce 

- jaderný reaktor, jaderná energetika 

- ochrana před zářením 

• Žák vymezí sluneční soustavu 

• objasní pohyby planet kolem Slunce a měsíců 

kolem planet 

• odliší hvězdu od planety 

• použije hvězdnou mapu k vyhledání a pozorování 

blízkých vesmírných těles 

• v odborných časopisech nebo na internetu 

vyhledá zajímavé články vztahující se k tématu 

Vesmír a zpracuje referát sluneční soustava 

- Keplerovy zákony 

– naše Galaxie 

– hvězdy 

– kosmonautika 

 

 



CHEMIE (8. a 9. ročník)

Charakteristika předmětu

Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a 

biologických procesů. Při výuce chemie se klade důraz na experimentální činnosti a na řešení problémových úloh, které mají vztah 

k praxi nebo k jevům, které nás obklopují.

Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody 

a vlastního zdraví. Tento předmět poskytuje žákům také dostatek příležitostí k tomu, aby pochopili nezbytnost znalosti chemických látek 

pro běžné činnosti a různé oblasti života každého člověka. Kromě toho však také učí žáky hledat souvislosti a řešit problémy související 

s poznáváním přírody a praktickým životem, ale také podporuje uvědomění si významného uplatnění chemie v budoucnosti.  

Z důvodu obtížnosti učiva a návaznosti na základy přírodovědných znalostí z ostatních přírodovědných předmětů je chemie 

zařazena až od 8. ročníku. Výuka probíhá v chemické učebně se základním vybavením.

Specifické cíle předmětu:

 Žák získává základní poznatky z různých oborů chemie

 Žák si osvojuje dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí

 Žák provádí jednoduché chemické pokusy

 Žák nachází vysvětlení chemických jevů a zdůvodňuje vyvozené závěry, které uvádí do širších souvislostí

 Žák dodržuje zásady bezpečné práce s chemikáliemi a umí poskytnout první pomoc při úrazech s tím spojených

 Žák se seznamuje s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti



Nejčastější formy výuky:

 frontální výuka s demonstračními pomůckami

 individuální a laboratorní práce  - pokusy

 projektová výuka

 tematické exkurze a návštěvy institucí - muzea, výstavy, filmová představení

Metody používané při výuce:

 práce s texty v učebnici, pracovních listech, naučných encyklopediích

 výklad s demonstračními pomůckami

 pokusy a praktické činnosti s běžnými chemickými látkami

 práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem

 PC-  výukové programy

 projekce PC prezentací a výukových folií na zpětném projektoru, videoprojekce

 aktivní účast na exkurzích

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

•  rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek

•  pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami

•  reaguje na případy úniku nebezpečných látek - rozpozná přeměny skupenství látek



•  pozná směsi a chemické látky

•  rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě

•  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití

•  uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí

•  uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky

•  rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti

•  pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí

• popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na    životní

prostředí

• orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - poskytne první pomoc při zasažení 

pokožky kyselinou nebo hydroxidem

•  zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie

•  vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy

• zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka



8. ročník

VÝSTUP UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
ŽÁK:

 Zná pravidla bezpečnosti práce v učebně a v laboratoři

Bezpečnost práce 

v laboratoři a při pokusech OSV:

Zodpovědnost za své 

zdraví, pomoc zraněným

lidem

Zodpovědnost při práci 

s nebezpečnými látkami

ENV:

Význam vody a vzduchu

jako základní podmínky 

života

Využití vodíku jako 

ekologického paliva 

budoucnosti

Nebezpečí poškození 

životního prostředí 

některými prvky a jejich 

sloučeninami (těžké 

kovy, baterie, součástky 

Člověk a zdraví

Dějepis

Fyzika

Zeměpis, přírodopis

 Vymezí vědní obor chemie jako jednu z přírodních věd

 Ví, v čem spočívá důležitost chemie pro běžný život člověka

 Ví, co je alchymie

Co je chemie

 Vyjmenuje základní vlastnosti látek

 Ví, že vlastnosti látek zkoumáme pomocí pozorování, pokusů a 

měření

 Rozliší fyzikální a chemický děj

 Zná skupenství látek, definuje teplotu tání a teplotu varu, ví, co 

je sublimace

 Definuje pojmy rozpustnost, rozpouštědlo a rozpuštěná látka

Vlastnosti látek

Fyzikální vlastnosti látek

 Stručně charakterizuje látky výbušné, oxidující, extrémně a 

vysoce hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a látky

nebezpečné pro ŽP

 Ví, co označují R-věty, S-věty

Jak mohou být chemické 

látky nebezpečné

 Vymezí pojem směsi, odliší směs od chemických látek, rozdělí 

směsi na stejnorodé a různorodé, charakterizuje roztoky jako typ

stejnorodé směsi

 Ví, co je suspenze, emulze, pěna, aerosol, dým

Složení směsí,

 směsi a jejich třídění



 Vyjmenuje základní způsoby dělení směsí

 Ví, na čem je založena destilace kapalné směsi, popíše destilační

aparaturu, objasní princip filtrace a zná různé druhy filtračních 

materiálů

 Ví, na jakém principu je založena krystalizace

Oddělování složek směsí PC v odpadu)

EGS:

Ubývání ozonu 

v atmosféře jako 

globální problém lidstva

význam tropických 

deštných pralesů a 

zeleně obecně

 Vysvětlí pojem hydrosféra

 Rozliší měkkou, tvrdou a minerální vodu a jejich výskyt 

v přírodě

 Ví, co je destilovaná voda

 Zná zdroje pitné vody, ví, na jakém principu pracuje vodárna

 Vysvětlí význam čistíren odpadních vod, popíše princip 

biologického čištění odpadních vod a jeho produkty

Voda

 Definuje vzduch jako směs

 Zná složení vzduchu

 Zná význam kyslíku a dusíku v ovzduší, vysvětlí pojem 

destilace kapalného vzduchu

Vzduch

 Charakterizuje atom jako základní stavební prvek hmoty

 Zná strukturu atomu – jádro, obal, vyjmenuje částice, ze kterých

je atom složen a jejich charakteristiky

 Vysvětlí pojmy valenční vrstva a valenční elektrony

 Definuje pojem prvek a u základních prvků dokáže zapsat jejich 

značku a protonové číslo

Stavba atomu

 Uvede znění periodického zákona, je schopen demonstrovat 

jeho platnost na konkrétních příkladech PSP Periodická soustava prvků



 Vymezí v PSP skupiny a periody, uvede jejich značení
 Popíše vznik chemické vazby, zná rozdíl mezi atomem, 

molekulou a chemickou sloučeninou

 Vymezí pojem elektronegativita, vyhledá elektronegativitu 

prvků v PSP

 Pozná vazbu polární a nepolární, popíše vznik iontové vazby

 Vysvětlí pojem kation, anion

Chemická vazba



9. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Charakterizuje výskyt vodíku na Zemi a ve vesmíru

 Zná částicové složení vodíku

 Zná velkou reaktivitu vodíku

 Zná využití vodíku

Vodík

 Charakterizuje výskyt kyslíku v přírodě, vysvětlí funkci 

ozonu v zemské atmosféře, umí popsat současné ekologické 

problémy s ubýváním ozonu v atmosféře

 Objasní tvorbu přízemního ozonu a jeho vliv na životní 

prostředí

Kyslík a ozon

 Zná pojmy reaktanty, produkty

 Vyjmenuje prvky vyskytující se dvouatomových molekulách

 Umí zapsat chemickou rovnici

Zákon zachování 

hmotnosti a chemické

reakce
 Rozdělí prvky v PSP na kovy, polokovy a nekovy

 Určí jejich elektrickou vodivost, určí jejich další fyzikální 

vlastnosti

Kovy nekovy 

polokovy

 Fe, Al, Cu, Pb, Zu, Au, Ag, Sn, Hg, Mg

 Zná vlastnosti a užití těchto kovů v praxi

 Zná nejpoužívanější slitiny

 Vysvětlí pojem koroze

 Najde v PSP alkalické kovy a vysvětlí jejich reaktivnost

Kovy



 Si, Ge, As

 Vysvětlí pojem polovodič

 Zná užití polovodičů v elektrotechnice

Polokovy

 Síra, uhlík, fosfor

 Zná vlastnosti a užití těchto nekovů v praxi Nekovy

OSV:

Zodpovědnost za své 

zdraví, pomoc 

zraněným lidem

Zodpovědnost jedince 

za své zdraví

Dodržování pravidel 

bezpečnosti při užívání

plynných ekologických

paliv

Osobní zodpovědnost 

při práci se žíravými 

kyselinami a hydroxidy

Poskytnutí první 

pomoci při poleptání

Člověk a zdraví

Přírodopis

Matematika

Zeměpis

Chemie – 8

 Umí vysvětlit pojem halogenid

 Zná pravidla názvosloví halogenidů

 Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak

 Zná význam a užití NaCl

Halogenidy

 Umí vysvětlit pojem oxid

 Zná pravidla názvosloví oxidů, umí vytvořit vzorec z názvu a

naopak

 Popíše vlastnosti a vznik SO2, SO3, NO, NO2

 Zná jejich podíl na vzniku kyselých dešťů, zná výskyt a vznik

CO, zná jedovatost CO

 Popíše vlastnosti, vznik a užití CO2; ví, co je skleníkový efekt

 Zná význam a užití těchto pevných oxidů Al2O3, CaO, SiO2

Oxidy

 Umí vysvětlit pojem kyselina

 Zná pravidla názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin

 Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak

 Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3,    H3PO4

 Zná zásady bezpečné práce s kyselinami

 Umí poskytnout první pomoc při poleptání

Kyseliny



ENV:

Solení silnic

Zná podíl tepelných 

elektráren, 

automobilismu a 

chemických výrob na 

vznik kyselých dešťů

Nebezpečí havárií při 

výrobě, přepravě a 

skladování kyselin a 

hydroxidů

Vliv pH na život ve 

vodě

Nebezpečí nadměrného

hnojení umělými 

hnojivy

Recyklace 

galvanických článků a 

akumulátorů

Význam sběru 

nebezpečného odpadu

Využití bioplynu jako 

obnovitelného zdroje 

energie

Využití LPG jako 

 Umí vysvětlit pojem hydroxidy – zásady

 Zná pravidla názvosloví hydroxidů

 Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak

 Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, NH4OH,  

Ca(OH)2

 Zná zásady bezpečné práce s hydroxidy, umí poskytnout 1. 

pomoc při poleptání

Hydroxidy

 Zná pojem indikátor

 Orientuje se na stupnici pH

 Zná rozmezí pH kyselin a zásad

 Zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univerzálního 

indikátoru

Kyselost a zásaditost 

roztoků pH

 Zná reaktanty a produkty neutralizace

 Zná příklady užití neutralizace v praxi

Neutralizace

 Umí vysvětlit pojem sůl

 Zná pravidla názvosloví solí

 Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak

 Zná vybrané způsoby přípravy solí

 Zná příklady použití solí z praxe

Soli

 Umí vysvětlit molární hmotnost jako fyzikální veličinu

 Zná jednotku molární hmotnosti

 Umí najít molární hmotnost atomů v PSP

 Umí vypočítat molární hmotnost sloučenin

Molární hmotnost



ekologického 

alternativního paliva 

pro pohon spalovacích 

motorů

EGS:

Oteplování Země jako 

globální problém 

lidstva

Působení methanu jako

skleníkového plynu na 

globálním oteplování 

Země

Poškození ozonové 

vrstvy jako globální 

problém lidstva

 Z textu zadání zapíše chemickou rovnici

 Získané poznatky o látkovém množství a molárních 

hmotnostech využije při výpočtech

Výpočty 

z chemických rovnic

 Zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce, umí určit 

oxidační číslo ve sloučenině

 Pozná redoxní reakci

 Vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl

 Zná princip výroby hliníku

 Zná příklady užití galvanických článků a akumulátorů v praxi

Redoxní reakce

 Vymezí skupinu uhlovodíků alkanů

 Uvede názvy a zapíše vzorce základní homologické řady 

alkanů

 Zná vlastnosti, význam a užití methanu, propanu a butanu

 Chemicky vymezí skupinu uhlovodíků zvanou alkeny a alkyny

 Zná vlastnosti, význam a užití ethenu, propenu a acetylenu

 Vymezí skupinu uhlovodíků zvanou areny

 Uvede charakteristiku, význam a užití benzenu, naftalenu, 

toulenu a styrenu

 Zná význam ethenu, propenu, acetylenu a styrenu pro výrobu 

plastů.

Uhlovodíky

 Zná význam ropy, zemního plynu a uhlí

 Zná hlavní produkty zpracování ropy a uhlí

 Zná vliv produktů spalování na životní prostředí

 Umí třídit paliva podle skupenství, původu a výhřevnosti

Zdroje uhlovodíků



 Uvede škodlivé látky ve výfukových plynech

 Zná význam katalyzátorů v autech

 Zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasicích přístrojů



PŘÍRODOPIS (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis 

se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny přírodopisu je nedílným vybavením učebny, dodržování v něm uvedených pravidel je pro 

každého žáka závazné. Běžnou součástí výuky je používání přírodního materiálu, atlasů, sbírek, encyklopedií, prezentací na foliích a 

počítačích. V jednotlivých ročnících je tak zařazeno několik laboratorních prací tematicky laděných k výuce s využitím mikroskopů, 

preparačních souprav a lupy. Žáci mají také příležitost poměřit své vědomosti a schopnosti s ostatními žáky v biologické olympiádě a 

prohloubit si tak své osobní zkušenosti. Ve výuce je kladen důraz na environmentální problematiku a aktivní podílení dětí na zlepšování 

životního prostředí. Propojení souvislostí a pochopení vzájemné závislosti organismů je podpořeno ekologickou orientací výuky 

přírodopisu ve všech ročnících.    

Specifické cíle předmětu

Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k:

 pozorování a poznávání živé a neživé přírody v její rozmanitosti i vztazích a objevování její důležitosti pro člověka

 poznávání podstaty, projevů a podmínek existence života

 vytváření názoru o jedinečnosti postavení člověka v přírodě a jeho odpovědnosti za zachování rozmanitosti přírody

 získávání orientace v ekologických problémech a osvojování znalostí a dovedností, které vedou k jejich řešení

 využívání osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praktickém životě, především k ochraně svého zdraví a 

k péči o přírodu

 rozvíjení a prohlubování zájmu o přírodu a lásky k ní



Nejčastější formy výuky:

 frontální výuka s demonstračními pomůckami  

 individuální a laboratorní práce s pomůckami umožňujícími pozorování a popis přírodnin v odborné učebně i v terénu

 projektová výuka krátkodobá (jednodenní) i dlouhodobá

 terénní exkurze a vycházky

 tematické exkurze a návštěvy institucí - botanické a zoologické zahrady, muzea, výstavy, centra ekologické výchovy,

planetária a hvězdárny, filmová představení

Metody používané při výuce:

 práce s texty v učebnici, pracovních listech, naučných encyklopediích

 výklad s demonstračními pomůckami (živé i neživé přírodniny, modely, obrazový materiál)

 používání atlasů a klíčů k určování přírodnin

 práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem

 PC -  výukové programy

 práce s lupou, mikroskopem a preparační soupravou, dalekohledem, fotoaparátem, videem

 pozorování živých organismů v přirozeném prostředí, jejich životních projevů a vzájemných vztahů

 projekce PC prezentací a výukových folií na zpětném projektoru, videoprojekce

 aktivní účast na exkurzích do botanické a zoologické zahrady, muzea, centra ekologické výchovy, planetária a hvězdárny



Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

•  orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života  

•  zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů

•  rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy

• uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka - má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích - 

pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka

•  rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků

•  pozná lišejníky

•  porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin

•  rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití

•  uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování

•  rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce

•  popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

•  porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•  rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce

• odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí

•           ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - využívá 

zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb



• popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce

• charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka

• popíše vznik a vývin jedince

•  rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

•  zná zásady poskytování první pomoci při poranění

•  popíše jednotlivé vrstvy Země

•  pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny

•  rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů  

•  rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

•  na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

•  uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

•  rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému

•  vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech

•  popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky

•  pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

•  využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu

•  dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody



6. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚ

TOVÉ VZTAHY

ŽÁK:

 poznává zásady pro pozorování v přírodě

 pozoruje vybranou přírodninu (její část) okem, lupou

 popíše mikroskop, připravuje jednoduchý 

mikroskopický preparát, pozoruje ho malým zvětšením 

a jednoduše zakreslí

 orientuje se v učebnici a využívá rejstřík

 osvojuje si základní pravidla zakládání a sledování 

jednoduchého pokusu (v návaznosti na 1. stupeň)

Metody zkoumání přírody

- základní metody pozorování přírody

- nástroje pro pozorování přírody: 

lupa, mikroskop

- záznamy pozorování

- práce s literaturou

- jednoduchý pokus

OSV

Získávání 

komunikačních 

dovedností

Rozšiřování slovní 

zásoby

Sebepoznávání, 

sebepojetí

Citlivé smyslové vnímání

Fyzická stránka člověka

Spolupráce a komunikace

v týmu

VDO

Principy demokracie a 

demokratické 

rozhodování

Vztah k domovu, vlasti

Zeměpis

Fyzika

 vysvětlí pojem společenstvo a ekosystém

  uvádí příklady rostlin a hub rostoucích v lese, 

prakticky poznává lesní stromy, keře, byliny a houby, 

zejména jedovaté

  uvádí příklady živočichů v lese a zařazuje do 

systematických skupin

  uvádí příklady vztahů lesních organismů

  uvádí vztahy lesa k neživým podmínkám prostředí

  vymezuje faktory, které určují rozmanitost lesů, uvádí 

Les

- les: příklad společenstva a 

ekosystému

- rostliny a houby našich lesů: příklad 

řas, hub, lišejníků, mechů kapradin, 

nahosemenných a krytosemenných 

rostlin – popis vnější stavby těla

- živočichové našich lesů: příklady 

živočichů podle systematických 

jednotek: měkkýšů, kroužkovců, 



příklady lesů v závislosti na výškové členitosti krajiny

  vysvětlí význam lesa pro člověka, základní způsoby 

využívání a ochrany lesa

členovců, obratlovců – popiš vnější 

stavby těla

- vztahy rostlin a živočichů v lese

- lesní patra a život v nich, potravní 

vztahy, příklady

- les jako celek: rozmanitosti lesů 

v závislosti na členitost prostředí a 

dalších podmínkách

- význam a ochrana lesů, nebezpečí 

nadměrného odlesňování

MKV

Respektování zvláštností 

různých etnik

Rovnocennost všech 

etnických skupin a kultur

ENV

Odpovědný, aktivní 

přístup k prostředí 

v každodenním životě

Pochopení základních 

přírodních zákonitostí

Vliv prostředí na vlastní 

zdraví

MDV

Využívání médií k 

získávání informací

 rozlišuje různé podmínky pro vodní organismy

 vyjmenuje příklady organismů v rybníku a jeho okolí, 

uvádí příklady organismů, které jsou součástí 

planktonu, charakterizuje nově vytvořené skupiny 

organismů, aktivně zařazuje uváděné organismy do 

hlavních vyvozených systematických skupin

 uvádí příklady vztahů mezi vodními organismy, 

uvědomuje si základní význam rostlin a význam čistoty 

vody pro život

Voda a její okolí

- voda jako prostředí života: voda 

tekoucí a stojatá, vlastnosti vody, 

význam její čistoty pro život

- organismy rybníka a jeho okolí: 

příklady rostlin a živočichů podle 

jejich systematického zařazování, 

aktivní zařazování do již 

vytvořených skupin a jejich další 

doplňování

- společenstvo rybníka jako celek: 

vztahy mezi organismy, závislosti na 

podmínkách prostředí, změny 

v průběhu roku, srovnání s tekoucí 

vodou



7. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

ŽÁK:

 rozlišuje typy ekosystémů utvářených člověkem 

a jejich význam

● uvádí příklady organismů v umělých 

ekosystémech a systematicky je zařazuje

● vyhodnocuje organismy v umělých ekosystémech,

které jsou pro člověka užitečné a které nikoliv

● vyhledává příklady organismů provázející člověka

a jejich význam pro život člověka

● vysvětlí a zdůvodní jak se chránit před organismy 

nebezpečnými pro člověka

● uvádí příklady organismů člověkem pěstované a 

chované

● vysvětlí závislost člověka na různých 

organismech

Lidská sídla a jejich okolí

- ekosystémy utvářené člověkem: sad, 

zelinářská zahrada, okrasné zahrady, 

parky, sídlištní zeleň, rumiště a cesty

- příklady organismů v ekosystémech 

utvářených člověkem, jejich 

systematické řazení, vztahy mezi 

organismy

- význam umělých ekosystémů pro 

člověka, jejich záměrné ovlivňování, 

význam šlechtění, nežádoucí organismy

– vliv na zdraví (alergie)

- organismy provázející člověka: 

bakterie, viry, houby, ploštěnci, hlísti, 

hmyz, savci – jejich význam pro život 

člověka

- ochrana před původci a přenašeči 

nemocí

- organismy člověkem pěstované a 

OSV

Získávání 

komunikačních 

dovedností

Rozšiřování slovní 

zásoby

Rozvoj kreativity

Spolupráce a 

komunikace v týmu

VDO

Principy demokracie a 

demokratické 

rozhodování

MKV

Zeměpis

Fyzika

Chemie



chované – pokojové rostliny, estetický 

význam, živočichové v bytech – 

hygiena a mezilidské vztahy

- hospodářsky významní živočichové – 

zdomácňování a chovy

Respektování 

zvláštností různých 

etnik

Multikulturalita jako 

prostředek vzájemného 

obohacování

ENV

Odpovědný, aktivní 

přístup k prostředí 

v každodenním životě

Pochopení základních 

přírodních zákonitostí

Vliv prostředí na 

vlastní zdraví

MDV

Využívání médií k 

získávání informací

● vysvětlí stavbu buňky a porovná rostlinnou a 

živočišnou, pozoruje mikroskopem a provádí její 

jednoduchý nákres

● popíše dělení buňky

● vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčnými a 

mnohobuněčnými organismy a uvádí jejich příklady

● popíše stavbu bakterií a virů

Stavba a funkce těla organismů – buňka

- základní stavba živočišné a rostlinné 

buňky, srovnání, význam buněčných 

organel

- dělení buňky

- jednobuněčné a mnohobuněčné 

organismy – základní rozdíl

- bakterie, viry (charakteristika stavby, 

význam)

● uvádí příklady vlivů prostředí na živočichy a 

hodnotí je

● hodnotí význam rozmanitosti živočišné říše pro 

zachování přírodní rovnováhy a uvádí příklady 

potravních vztahů mezi bezobratlými i v celém 

ekosystému

význam hmyzu jako bioindikátora kvality prostředí

Živočichové a prostředí

- Bioindikátory

- Potravní řetězec

- Hospodářství a bezobratlí

- Ochrana živočichů v ČR



8. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

ŽÁK:

 vyjmenuje základní skupiny obratlovců a 

příklady jejich zástupců

 vysvětlí význam jednotlivých orgánových 

soustav a jejich vzájemných souvislostí, 

vysvětluje utváření orgánových soustav z 

vývojového hlediska a z hlediska vztahů k 

prostředí a ke způsobu života

 uvádí jednotlivé způsoby rozmnožování 

obratlovců

 porovnává různou složitost chování obratlovců

 dokládá hospodářský význam obratlovců, 

ohrožení mnoha druhů a nezbytnost jejich 

ochrany

Stavba a funkce těl obratlovců

- přehled jednotlivých tříd obratlovců a 

výběr typových organismů, mimořádný 

význam obratlovců pro člověka

- srovnání orgánových soustav obratlovců – 

jejich stavby, funkce a významu

- rozmnožování a vývin obratlovců, péče o 

potomstvo

- průběh života obratlovců - základy 

etologie

- ohrožení a ochrana obratlovců

OSV

Sebepoznávání, 

sebepojetí

Člověk ve 

společnosti

Rozvoj kreativity

EGS

Evropa a svět kolem

nás zajímá

MKV

Jedinečnost a 

individuální 

zvláštnosti každého 

člověka

ENV

Vnímání důsledků 

Zeměpis

Fyzika

Chemie

Rodinná výchova

Občanská výchova

 objasňuje biologickou a společenskou podstatu 

člověka

 vysvětlí základní stavbu a funkci jednotlivých 

orgánových soustav a jejich vztahů

 vysvětlí podstatu řízení lidského organismu a jeho

vztahů k prostředí

Biologie člověka

- postavení člověka v přírodě, rozšíření 

lidské populace

- orgánové soustavy člověka - jejich stavba 

a funkce: povrch těla, soustava opěrná a 

pohybová, trávicí, dýchací



 poznává způsoby poskytování předlékařské první 

pomoci

 popisuje schéma podmíněného reflexu a 

objasňuje, co získané podmíněné reflexy 

umožňují

 hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany, ví 

o imunitním systému a jeho podpoře, o nebezpečí 

drog a jiných návykových látek

 objasňuje rozmnožování člověka a ochranu před 

pohlavními chorobami

 zdůvodní své vztahy k prostředí, nezbytnost 

komplexní péče o životní prostředí a vlastní 

odpovědnost v tomto směru

 objasní význam zdravého způsobu života, 

pozitivní a negativní dopad prostředí a životního 

stylu na zdraví člověka

- vady a onemocnění orgánových soustav, 

jejich příčiny, projevy, dělení, prevence, 

léčba a poskytování první pomoci

lidského jednání

Odpovědný, aktivní 

přístup k prostředí 

v každodenním 

životě

Pochopení 

základních 

přírodních 

zákonitostí

Vliv prostředí na 

vlastní zdraví

MDV

Využívání médií k 

získávání informací



9. ročník



VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

ŽÁK:

 objasňuje biologickou a společenskou podstatu 

člověka

 vysvětlí základní stavbu a funkci jednotlivých 

orgánových soustav a jejich vztahů

 vysvětlí podstatu řízení lidského organismu a jeho

vztahů k prostředí

 poznává způsoby poskytování předlékařské první 

pomoci

 popisuje schéma podmíněného reflexu a 

objasňuje, co získané podmíněné reflexy 

umožňují

 hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany, ví 

o imunitním systému a jeho podpoře, o nebezpečí 

drog a jiných návykových látek

 objasňuje rozmnožování člověka a ochranu před 

pohlavními chorobami

 zdůvodní své vztahy k prostředí, nezbytnost 

komplexní péče o životní prostředí a vlastní 

odpovědnost v tomto směru

 objasní význam zdravého způsobu života, 

pozitivní a negativní dopad prostředí a životního 

Biologie člověka

- orgánové soustavy člověka - jejich stavba

a funkce: oběhová, vylučovací, řídící 

soustavy – hormonální a nervová, smysly

- vzájemné vztahy jednotlivých orgánů 

- vlivy prostředí na jejich funkci

- ochrana zdraví, nebezpečí poškození 

jednotlivých částí lidského organismu, 

zásady první pomoci, styk člověka s 

prostředím, zpětná vazba

- vyšší nervová činnost: myšlení, paměť, 

řeč, aktivní vztahy člověk k prostředí, 

hierarchie životních hodnot

- hygiena, vlivy kouření, alkoholu a drog, 

zneužívání léků, zdraví a nemoc, 

epidemie, vnější a vnitřní faktory 

ovlivňující lidský život (prostředí a 

dědičnost)

- rozmnožování, vývin jedince, 

rodičovství, funkce rodiny, nebezpečí 

pohlavních chorob a AIDS, hlavní období

lidského života, druhotné pohlavní znaky

- vztahy člověka k ŽP

OSV

Získávání 

komunikačních 

dovedností

Člověk ve společnosti

Vztahy mezi lidmi, 

zásady lidského 

soužití

Podobnost a odlišnost

lidí

Rozvoj kreativity

Fyzická stránka 

člověka

Duševní a sociální 

život člověka

Zeměpis

Fyzika

Chemie



stylu na zdraví člověka

 posoudí postupnost poznání a relativnost 

lidského poznáni

 rozlišuje pojmy teorie a hypotéza, stanovuje 

principy založení správného pokusu

Zkoumání přírody

- vývoj lidského poznání přírody - na 

příkladu

- metody zkoumání přírody: domněnka, 

teorie, praxe, otevřenost lidského poznání

EGS

Evropa a svět kolem 

nás zajímá

MKV

Jedinečnost a 

individuální 

zvláštnosti každého 

člověka

Rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur

Multikulturalita jako 

prostředek 

vzájemného 

obohacování

ENV

Vnímání důsledků 

lidského jednání

Odpovědný, aktivní 

přístup k prostředí 

 vysvětlí význam podmínek pro život na Zemi

 objasní význam slunečního záření jako zdroje 

energie pro život

 stanoví vztahy jednotlivých zemských sfér k 

životu

 vysvětlí, jak se Země utvářela vlivem měnících 

se podmínek a zdůvodní jejich velkou 

rozmanitost a dopad na Zemi

 vymezí neživou přírodninu

 rozliší nerost a horninu

 rozumí vzniku nerostů a hornin, jejich dělení, 

určuje a porovnává jejich fyzikální vlastnosti

Podmínky života na Zemi

- postavení Země ve vesmíru - význam pro

život

- Slunce jako zdroj energie

- stavba Země - litosféra (nerosty, horniny, 

jejich vlastnosti a přeměny), hydrosféra, 

atmosféra, půda, vznik půdy, její 

vlastnosti, význam pro život lidí

- vývoj zemské kůry - geologický cyklus

 porovnává různé názory na vznik a vývoj života,

má představu o současném vědeckém názoru na 

vznik a vývoj života i člověka vysvětlí 

souvislosti mezi formami života a podmínkami

 prostředí v průběhu geologických ér

Vědecký názor na vznik a vývoj života

- různé názory na vznik a vývoj života

- vývoj života v jednotlivých geologických

érách

- proměny biosféry, zpětný vliv života na 

ostatní zemské sféry,



- vývoj člověka v každodenním životě

Pochopení základních

přírodních zákonitostí

Vliv prostředí na 

vlastní zdraví

MDV

Využívání médií k 

získávání informací

 popíše buňku jako základní strukturu života, 

vysvětlí její složitost a základní funkce

 vysvětlí souvislost mezi dědičností a 

proměnlivostí organismů

 objasňuje význam výzkumu dědičnosti pro 

člověka

Základ a trvání života

- buněčný základ organismů, souvislost 

mezi stavbou a funkcí, princip zpětné 

vazby

- přednost dědičných informací – trvání 

života v čase, Mendelovy zákony

- výzkum dědičnosti, význam pro člověka 

– ochrana zdraví, šlechtitelství
 dokládá velkou rozmanitost podmínek života 

v naší republice

 popíše rozmanitost přírody v okolí svého 

bydliště

 zdůvodní ochranu přírody a její nezbytnost pro 

zachování existence biosféry

Naše příroda a ochrana životního prostředí

- vývoj a rozmanitost naší přírody, 

charakteristika hlavních typů ekosystémů

u nás, příroda nejbližšího okolí, 

samostatná pozorování

- nejbližší chráněné území, ochrana okolní 

krajiny



ZEMĚPIS (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně.

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny zeměpisu je nedílným vybavením učebny, dodržování uvedených pravidel je pro

každého žáka závazné.

Specifické cíle předmětu:

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k: 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání

poznávacích metod

 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí

 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka

 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování

 aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Nejčastější formy výuky:

 frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

 skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)



 zeměpisné vycházky s pozorováním

 projekty 

Metody používané při výuce:

 práce s texty v učebnici, pracovních listech, naučných encyklopediích

 výklad s demonstračními pomůckami 

 práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem

 PC-  výukové programy

 projekce PC prezentací a výukových folií na zpětném projektoru, videoprojekce

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii 

•  získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 

•  objasní důsledky pohybů Země 

•  uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost 

•  uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

•  vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

•  rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 



•  charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

•  uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel - vyhledá na mapách nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

•  umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin 

•  uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

•  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

•  vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

•  charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

•  určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy 

•  rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost 

•  uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

•  vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 

zajímavosti 

•  ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 



6. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a 

tělesa sluneční soustavy

 aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v pohledu na 

zemské těleso

 orientuje se na hvězdné obloze

 rozumí pojmům: planeta, hvězda, 

 planetky, měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie

 charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze 

Měsíce

Přírodní obraz Země

VESMÍR:

Slunce

Planety

VDO:

Občanská společnost a stát

Formy participace občanů 

v politickém životě

Principy demokracie 

OSV:

Rozvoj schopností 

poznávání Seberegulace, 

sebeorganizace Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace, kooperace

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje

ENV:

Fyzika: sluneční 

soustava, skupenství 

látek, teplota, tlak, 

hustota, změny 

skupenství 

Český jazyk: Galaxie, 

galaxie, skloňování slova

glóbus, četba, synonyma 

– podnebí, klima, různá 

písma, pozdrav v cizím 

jazyce

Přírodopis: život ve 

vesmíru, vznik 

krajinných sfér, 

endogenní a exogenní 

děje, horniny a nerosty, 

 používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti planety Země

 orientuje se v přírodě podle Slunce

 hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země 

kolem Slunce pro praktický život na Zemi

 vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání 

ročních období 

 vysvětlí podstatu polárního dne a noci

 dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti, 

zimním a letním slunovratu v praxi

Země jako vesmírné 

těleso



Ekosystémy

Základní podmínky života

Problémy životního 

prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení

Interpretace vztahu 

mediálního sdělení a 

reality

Stavba mediálního 

sdělení, tvorba mediálního

sdělení

Práce v realizačním týmu

EGS:

Objevování Evropy, světa

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ, 

multikulturalita 

rozmístění fauny a flóry 

na Zemi, živá složka 

půdy, ekosystémy, 

fotosyntéza, vliv 

geografické polohy na 

život ve světadílech a 

v oceánech, ekologické 

katastrofy, využití 

oceánů

Dějepis: stáří kosmu, 

existence lidstva, 

tématické mapy, časová 

představa o pohybu 

kontinentů, objevné 

cesty, dobývání pólů, 

nejstarší osídlené oblasti,

kolonizace- otroctví, 

význam zemědělství 

v historii, vývoj obchodu

Matematika: jednotky 

vzdáleností, práce 

s měřítkem, převody 

 používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety Země

k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů 

zemského povrchu                    

 používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat 

vzdálenosti podle různých měřítek

 seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách

 prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových 

kót, nadmořské výšky, hloubnic 

 vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se 

v jejich obsahu a rejstřících (vysvětlivky)

 prokáže praktickou znalost přepočtu vzdáleností a orientaci plánu a 

mapy vzhledem ke světovým stranám                                  

GLOBUS A MAPA

+ zeměpisná vycházka, 

kde žák určuje světové 

strany podle busoly, 

kompasu i jinými 

způsoby, pohybuje se 

v terénu podle azimutu, 

vytváří jednoduché 

náčrtky a plánky okolní 

krajiny

 - turistické mapy
 používá zeměpisnou síť a s pomocí

 zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i mapě absolutní 

(matematickou) geografickou polohu jednotlivých lokalit na Zemi

 vysvětlí příčiny rozdílného času

 jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel časových pásem a úlohu 

hlavního a 180. poledníku pro určování času na Zemi

 dokáže stanovit místní čas

 - rozumí pojmům:poledník, místní poledník, hlavní poledník, 

rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, 

polární kruh, datová mez

Zeměpisná síť, 

zeměpisné souřadnice

 vysvětlí  pojem krajinná sféra 

 orientuje se v objektech, jevech a procesech v jednotlivých 

KRAJINNÉ SFÉRY 

ZEMĚ:



složkách přírodní sféry

 rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými

přírodními složkami krajinné sféry

 objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů

 posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení 

endogenních a exogenních činitelů a lidských činností

 s porozuměním pracuje s pojmy:počasí, podnebí, meteorologické 

prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře

 vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává je

 pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého 

bydliště

 seznámí se s rozložením vody na Zemi

 porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby 

mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, 

bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže

 popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské 

využití, rozumí pojmům mateční hornina, humus, eroze půdy

 vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku půdy na 

světě

 objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a 

nadmořské výšce (výšková stupňovitost)

 vymezí geografická šířková pásma na Zemi

 seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí

Litosféra

Atmosféra

Hydrosféra

Pedosféra

 

 Biosféra

Principy solidarity jednotek, poměr, 

nadmořská výška, rozbor

grafů, kartogramů, 

porovnávání čísel

Informatika: internet – 

zdroj informací

Občanská výchova: 

lidská práva, vzdělání

Rodinná výchova: 

životní styl

Výtvarná výchova: 

tvorba pexesa, kvarteta



 určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů podle 

zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na zemských 

polokoulích a v podnebných pásech

 porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů

 popíše a srovnává při interpretaci obecně zeměpisných map 

členitost a typické znaky přírodních poměrů jednotlivých oceánů, 

světadílů 

 charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů

 seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů

ZEMĚPIS 

SVĚTADÍLŮ:

 Oceány

 určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti

 uvede význam Arktidy a Antarktidy 

 -seznámí se s globálními problémy, které

 těmto oblastem hrozí

 -posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při 

výzkumu a využívání polárních oblastí

ZEMĚPIS 

SVĚTADÍLŮ:

Polární oblasti

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, 

se kterými se seznámí

 provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné 

znaky daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů 

 vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších států 

jednotlivých oblastí

ZEMĚPIS 

SVĚTADÍLŮ:

Afrika

Austrálie a Oceánie – 

fyzickogeografická a 

socioekonomická sféra

 zopakuje si probrané učivo, systematicky si utřídí poznatky a 

vytvoří si celkový náhled na geografické učivo

Opakování



7. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 provede regionalizaci v jednotlivých 

světadílech, vytyčí společné znaky daného 

regionu, provede porovnání jednotlivých 

regionů 

 vyhledá a pojmenuje vybrané modelové 

státy, hlavní a významná města

 vyhledá na mapách hlavní soustředění 

osídlení a hospodářských činností 

v jednotlivých světadílech, v regionech a 

modelových státech, popíše a porovná jejich 

sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a

zvažuje souvislost s přírodními poměry

 seznámí se s mezinárodními organizacemi

 vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti 

cestovního ruchu v jednotlivých světadílech

 dokáže na mapě lokalizovat významné 

geografické pojmy, s kterými se seznámí

 

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ:

Amerika:

- fyzickogeografická sféra + 

socioekonomická sféra

-  regionalizace, 

charakteristika států

Asie :

- fyzickogeografická + 

socioekonomická sféra

- regionalizace, 

charakteristika států

Evropa:

-  fyzickogeografická + 

socioekonomická sféra

- regionalizace, 

VDO:

Občanská společnost a stát

Formy participace občanů 

v politickém životě

Principy demokracie 

OSV:

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace, kooperace

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje

ENV:

Problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Přírodopis: lidská populace, lidské 

rasy, podmínky života na Zemi, 

vliv osídlení na krajinu, obživa 

obyvatelstva, výroby, hlad, HIV

Dějepis: nejstarší osídlené oblasti, 

vývoj urbanizace, průmyslová 

revoluce, význam objevných 

plaveb, obchod s cizími zeměmi 

v minulosti, rozvoj služeb, kláštery

a univerzity jako centra 

vzdělanosti v minulosti

Občanská výchova: lidská práva, 

pokrok lidstva, šetření surovinami,

bezpečnost dopravy, 

Rodinná výchova:  rozdílné 



charakteristika států MDV:

Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení

Interpretace vztahu mediálního

sdělení a reality

Stavba mediálního sdělení, 

tvorba mediálního sdělení

EGS:

Objevování Evropy, světa

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ, multikulturalita

Principy solidarity

podmínky života lidí v různých 

částech světa – city x slum

Český jazyk: základní konverzační

témata, pozdrav v cizích jazycích, 

zdroj informací

Matematika:  kartogramů, 

porovnávání čísel, určování 

hustoty zalidnění, průměrné 

hodnoty, jednotky plochy

Chemie: využití nerostných 

surovin, chemický průmysl, 

petrochemie, složení výfukových 

plynů, katalyzátory

Fyzika:  typy elektráren  

 zopakuje si probírané učivo, systematicky si 

utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled 

na geografické učivo

Opakování



8. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími 

informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských 

činnostech v celosvětovém měřítku

 rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory 

sídel a hospodářských aktivit na konkrétních 

regionálních příkladech

 orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, 

vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele

 popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, 

náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších 

aglomerací

 určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství

 porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) 

a vedlejší (periferní) oblasti světového hospodářství

 vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu 

  uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle 

stupně rozvoje

Společenský a 

hospodářský zeměpis

Obyvatelstvo současného 

světa

Hospodářství světa 

(sektorová a odvětvová 

struktura)

- zemědělství, lesnictví, 

rybolov

- těžba, průmysl

- doprava

- služby, c. ruch

VDO:

Občanská společnost a stát

Formy participace občanů 

v politickém životě

Principy demokracie 

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace, 

sebeorganizace Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace, kooperace

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje

ENV:

Přírodopis: lidská populace, 

lidské rasy, vliv osídlení na 

krajinu, obživa obyvatelstva, 

produkty rostlinné a živočišné 

výroby, fosilní paliva, suroviny 

pro textilní a potravinářský 

průmysl, podvýživa, hlad, HIV

Dějepis: zvyšování tempa růstu 

obyvatelstva od 19. st. – 

demografická revoluce, vznik 

prvních měst, průmyslový 

pokrok,  význam zemědělství 

v historii, vývoj dopravy, 

význam objevných plaveb, 

obchod s cizími zeměmi 

v minulosti, rozvoj služeb, 

světová náboženství
 orientuje se na politické mapě světa

 uvede aktuální počet států současného světa, vyhledá 

Politický zeměpis



na politické mapě světa nově vzniklé státy

 rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné 

polohy, počtu obyvatelstva, hlediska svrchovanosti,

 státního zřízení a formy vlády, správního členění

 uvádí příklady různé míry demokracie ve světě

 lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních 

a náboženských konfliktů ve světě

  uvede příklady nejvýznamnějších politických, 

vojenských a hospodářských seskupení

Ekosystémy

Základní podmínky života

Problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení

Interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality

Stavba mediálního sdělení, 

tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

EGS:

Objevování Evropy, světa

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ, 

multikulturalita 

Principy solidarity

Občanská výchova: lidská 

práva, pokrok lidstva, 

konzumní způsob života, šetření

surovinami, bezpečnost 

dopravy, význam vzdělání pro 

člověka, volba povolání, 

rasismus, státní zřízení, forma 

vlády, principy demokracie, 

náboženství, národnostní 

menšiny, příčiny válek, 

možnosti řešení konfliktů, 

mezinárodní spolupráce

Chemie: chemizace 

v zemědělství, využití 

nerostných surovin, chemický 

průmysl, petrochemie, složení 

výfukových plynů, skleníkový 

efekt, kyselé deště, složení 

atmosféry, ozón, oteplování, 

výfukové plyny, ropné havárie, 

nerostné suroviny, jiné zdroje 

energie, pitná voda – znečištění

 -vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, 

diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení

Globální problémy 

současného světa

 rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a 

kulturních krajin, uvede konkrétní příklady 

 posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů 

a vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností 

na krajinu a na životní prostředí

 zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské 

společnosti působí dlouhodobě v prostoru a v čase na 

krajinu a životní prostředí, uvede kladné a záporné 

příklady

 zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního

prostředí na lokální i globální úrovni

 navrhne možná řešení problematiky životního prostředí

 provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů

Krajina a ŽP



  porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj

Fyzika: typy elektráren, 

rychlost dopravních prostředků,

alternativní zdroje energie, 

rozvoj techniky

Matematika: zpracování 

statistických údajů

  zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí 

poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické 

učivo

Opakování geografického 

učiva 



9. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 určí geografickou polohu České republiky 

 porovná rozlohu České republiky- s rozlohou 

vybraných států světa a s rozlohou sousedních států

 popíše s pomocí obecně zeměpisných a tématických 

map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné 

celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, 

rostlinstvo a živočišstvo

 zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a 

CHKO a pochopí jejich důležitost

ČESKÁ REPUBLIKA

Fyzickogeografická část

VDO:

Občanská společnost a 

stát

OSV:

Mezilidské vztahy

Komunikace, kooperace

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti

ENV:

Problémy životního 

prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení

Přírodopis: geologická 

stavba, ochrana přírody, vliv 

osídlení na krajinu, obživa 

obyvatelstva, produkty 

rostlinné a živočišné výroby, 

fosilní paliva, suroviny pro 

textilní a potravinářský 

průmysl, příroda v místní 

krajině – stav, ochrana, 

ohrožení zdraví a života 

člověka

Matematika: porovnávání 

rozlohy, hustota 

obyvatelstva, práce s daty

 

Fyzika: atmosférické prvky

 vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší 

a nejmenší soustředění obyvatelstva v České 

republice

 vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla 

v České republice 

 srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu 

a struktuře obyvatelstva České republiky se 

sousedními státy

 vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své 

obce, zpracovává je, vyhodnocuje a pokouší se o 

Socioekonomická část

-obyvatelstvo ČR



prognózu dalšího vývoje Práce v realizačním týmu

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Principy solidarity

Český jazyk: nářečí, 

významné osobnosti

Dějepis: vznik prvních měst, 

vývoj urbanizace, historie 

průmyslu, historie regionů

Chemie:využití nerostných 

surovin, chemický průmysl, 

petrochemie, průmysl 

regionů, živelné pohromy, 

chemické složení bojových 

plynů

Výtvarná výchova: náčrtky, 

plánky

 rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a 

perspektivu hospodářských aktivit v České republice 

 hospodářství České republiky charakterizuje po 

jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, 

doprava a spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční 

obchod

 zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství 

celé republiky

- hospodářství ČR

 lokalizuje na mapách jednotlivé regiony 

a administrativní celky v České republice,

 charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, 

zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů

a porovnává jejich hospodářskou

 funkci a vyspělost

REGIONY České republiky

 zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci

 popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické 

znaky přírody, osídlení, hospodářství a kultury 

místního regionu a jejich možné perspektivy

 pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu

Místní region České republiky

 ovládá základy praktické topografie a orientace 

v terénu

 využívá aktivně  mapy, atlasy, cestovní průvodce, 

pracuje s internetem a s dalšími materiály při 

vyhledávání informací 

Terénní geografická výuka, praxe

a aplikace:

 - cvičení a pozorování v terénu 

v místní krajině (orientační body, 

pomůcky a přístroje, světové strany,



 aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 

v přírodě

pohyb podle mapy a azimutu, 

odhad vzdáleností a výšek objektů, 

panoramatické náčrtky, 

schématické náčrtky pochodové 

osy)

- ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života (živelné pohromy, 

opatření, chování a jednání při 

nebezpečí)
 zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí 

poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické 

učivo

opakování


