
Výzkumné znalosti a dovednostiodkaz na další oborové výstupy prostředky naplňování měřítko splnění

Př: 6., 7., 9. tř. -  formulace výzkumných otázek při 

terénních exkurzích; využití metody V - CH - D; 

hledání cest k jejich zodpovězení

soubor výzkumných otázek a cest k 

jejcih zodpovězení; absolvování 

metody V - CH - D

F - formulace výzkumných otázek při laboratorním 

cvičení

GV: 9.tř. - formulace týmových výzkumných 

otázek před průzkumem svého regionu a hledání 

cest k jejich zodpovězení

soubor výzkumných otázek

Ch: 5V1 - popíše vlastnosti a 

použití vybraných prakticky 

významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí vliv 

těchto látek na životní prostředí

CH: měření kyselosti půdy, dusitanů a dusičnanů - 

vliv na kvalitu a zdraví půdy; měření pH vody a 

půdy

uskutečnění zadaných měření s 

danou přesností, záznam 

naměřených dat

Př: 8V1  - aplikuje praktické 

metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu

Př: 6. tř. 

při terénních exkurzích zkumání rozdílu mezi lesem 

a volným prostranstvím s ohledem na 

meteorologii - vítr

uskutečnění zadaných měření s 

danou přesností, záznam 

naměřených dat

Př: 7.tř. -  - vodní ekosystémy - mikroskopování, 

měření pH, el. vodivosti, teploty - hodnocení 

kvality různých vodních toků a stojatých vod

zpracování protokolu a závěrů z 

měření; tvorba porovnávacího 

plakátu; Vennovy diagramy

F 8:  měření hluku, spotřeby el. energie zpracování protokolu a závěrů
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  formuluje výzkumnou

otázku (hypotézu) a navrhne 

metody pro získání dat

potřebných k jejímu

zodpovězení, 

  používá složitější

pomůcky, přístroje a pokusy

(např. mikroskop, pH metr,

chemické laboratorní

potřeby) ke zkoumání

přírodních dějů a zjišťování

stavu životního prostředí,
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Globe tým: meteorologická měření zpracování protokolu

M: využívání dat z Globu pro výpočty v oboru 

racionálních čísel; PL využívající data z projektu 

Globe - celá čísla, racionální čísla, ...

zpracování PL

Př:  7.tř. - horské ekosystémy - využití dat z 

projektu Globe - zjišťování meteorol. rozdílů mezi 

školami v různé nadmořské výšce + vyhodnocování 

zjištěných dat v souvislosti s parametry zde 

existujících ekosystémů; výzkumy výskytu vodních 

ptáků na zimní Vltavě - porovnávání s daty z 

předchozích let + využití dat z projektu Globe k 

interpretaci rozdílů či shod

zpracování PL + závěry z nich

Inf: vyhledávání informací z různých webových 

stránek; výpočet KES krajiny v jednotlivých 

regionech  - využítí vzorců v programu MS Excel

zpracovaný formulář a formulace 

závěrů

Projekt Ekoškola: Ankety mezi veřejností - znalosti 

nakládání s odpady, jak znají okolí obce a 

navštěvují ho (např. přírodní rezervace Homole); 

monitoring úrovně třídění odpadu + porovnávání 

výsledků s daty z předchozích let či ze státních 

statistik

zpracování výstupů - plakáty, články 

do časopisu, na webovou stránku

M: zpracování dat z projektu Globu, Ekoškola, Náš 

region a z anket; komentování dat

Inf: zpracování dat z projektu GLOBE, Ekoškola, 

Náš region a z terénních výzkumů a experimentů; 

komentování dat

F - zpracování závěrů v laboratorních cvičeních

Př: práce s myšlenkovými mapami; tvorba schémat 

a grafů shrnujících zjištěné poznatky

tvorba tabulek a grafů a jejich 

interpretace; zpracovaná myšl. 

mapa v rozsahu dle zadání

  používá složitější

pomůcky, přístroje a pokusy

(např. mikroskop, pH metr,

chemické laboratorní

potřeby) ke zkoumání

přírodních dějů a zjišťování

stavu životního prostředí,

  shromažďuje a

porovnává informace

z vlastního pozorování a z

různých informačních

zdrojů, rozhovorů či

dotazníků; shromážděná

data vyhodnotí,
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zpracování dat dle požadavku - graf, 

tabulka, plakát, scéma, …

  prezentuje vyhodnocené

informace pomocí tabulek,

grafů a schémat, data

interpretuje (tj. vysvětluje,

proč je výsledek takový,

jaký je),
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CH: zpracování závěrů z pokusů pomocí tabulek a 

grafů

tvorba tabulek a grafů a jejich 

interpretace

GV9: práce s myšlenkovými mapami zpracovaná myšlenková mapa v 

rozsahu dle zadání

především prezentace školních projektů  a 

individuálních projektů žáků

veřejná prezentace závěrů

prezentace ve školním časopise a v místních 

novinách, tvorba plakátů vyvěšených po škole či 

po obci

tvorba článků do časopisu či na 

webovu stránku školy; plakáty

  prezentuje vyhodnocené

informace pomocí tabulek,

grafů a schémat, data

interpretuje (tj. vysvětluje,

proč je výsledek takový,

jaký je),

  závěry svých výzkumů

prezentuje ostatním žákům

či skupině (ústně nebo

písemnou formou).
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