
Senzitivita odkaz na další oborové výstupy
prostředky 

naplňování
měřítko splnění

VV: krajina  - 1V2, 1V3 VV: malba, grafika alespoň 1 odevzdaná práce, 

zdůvodnění svého pohledu 

ČJ: Komunikační a slohová výchova - 1V11 -

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních zájmů 

ČJ: subjektivně zabarvený popis, 

líčení; tvůrčí psaní; volné psaní

alespoň 1 slohová práce s 

přírodním tématem

ČJ: Literární výchova - 3V4 tvoří vlastní 

literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů 

literární teorie 

ČJ: tvůrčí psaní alespoň 1 autorská práce 

VkO: 1V3 - chová se šetrně k přírodním 

objektům, zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování k těmto objektům 

Z: beseda aktivní zapojení do besedy

  popíše svůj vztah k přírodě na

základě svých dosavadních

zkušeností a své vyjádření zdůvodní,
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Z: (výstup Př - 8V1)  aplikují praktické 

metody poznávání přírody osvojované v 

přírodopisu - srovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin

VV: krajina v okolí bydliště (1V2, 1V3) VV: malba, grafika, modelování alespoň 1 odevzdaná práce, 

zdůvodnění svého pohledu 

ČJ: Literární výchova - 3V4 tvoří vlastní 

literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů 

literární teorie; jako inspirace poslouží díla 

autorů např. Sova, Šrámek Tomeček, …

ČJ: tvůrčí psaní alespoň 1 autorská práce 

  interpretuje různými způsoby 

(úvahou, básní) krajinu, ve které žije, 

popíše její jedinečné rysy a svůj vztah 

k ní,
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Z: 1V4 - vytváří a využívá osobní 

myšlenková (mentální) schémata a 

myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci 

v konkrétních regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a 

procesů v nich, pro vytváření postojů k 

okolnímu světu

Z: film, exkurze, beseda účast na tématicky zaměřené 

exkurzi; aktivní zapojení do 

diskuse; shléídnutí alespoň 1 

vybraného filmu; autorská úvaha 

či komentář

Př- 9.třída:  exkurze ZCHÚ, práce 

v rámci "vědeckého" týmu

aktivní zapojení do práce 

"vědeckého" týmu; absolvování 

exkurze

Př - 7.třída: exkurze do okolních 

ekosystémů (skály, pole, 

stepi,vodní ekosystémy, lidská 

sídla) - týmové výzkumy a 

interpretece závěrů; analýza 

okolní krajiny

zpracování týmové prezentace 

(třeba formou plakátu) hodnotící 

kvalitu jednotlivých ekosystémnp 

a jejich problémy

Z:  výlet a následná beseda

GV - 9.třída - realizace 

vybraných kapitol výukového 

projektu Naše krajina; SWOT 

analýza okolní krajiny; projekt 

Náš region

aktivní práce v realizačním týmu; 

odevzdání výstupů v podobě 

plakátů, T grafu, …; výstupy 

projektu Náš region

Př: 7V5 - zhodnotí kladný i záporný vliv 

člověka na životní prostředí a uvede 

příklady narušení rovnováhy v ekosystému 

ve svém okolí i ve světě; 8V1 - aplikují 

praktické metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu

3

  na základě vlastního pozorování

vyjádří, zda považuje určitou krajinu

za harmonickou, narušenou či

zdevastovanou a své vyjádření

zdůvodní.



 


