
Zákonitosti odkaz na další oborové výstupy prostředky naplňování měřítko splnění
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  na základě znalosti 

různých potravních 

vztahů vyhledá výjimky 

(např. masožravé nebo 

parazitické rostliny),

Př: 2V3  - zná význam hub v ekosystémech a místo 

v potravních řetězcích

7V3  vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců z různých ekosystémů a zhodnotit jejich 

význam

Př: 6.tř. - Vennovy diagramy - práce s texty;  

hraní rolí; hra na reportéra - rozhovor s 

masožravou, parazitickou či poloparaziztickou  

rostlinou nebo s  živočichem uplatňujícím 

kanibalismus

rozhovor; zpracovaný 

diagram

Př: 6.tř. -  studium vztahů u společenského 

hmyzu - pozorování v přírodě; práce s texty 

(Ferda Mravenec, knihy od Safíra, populárně 

naučné články, …); PL - jedinec, populace, 

společenstvo, ekosystém

model potravních vztahů

Př: 7.tř. - exkurze do ZOO a zkoumání vztahů ve 

smečce, hejnu, stádu či tlupě;

pracovní list

Př: 6V8  - rozumí malému a velkému koloběhu 

vody 

Př: 7.tř. -  hraní rolí - koloběh vody; příběh kapky 

vody - autorské psaní

příběh kapky vody

Př: 6.tř. -  hraní rolí - fotosyntéza (koloběh CO2) zvládnutí různých rolí

Př: 9.tř. - koloběh uhlíku  a CO2 - vznik vápence a 

jeho zpracovávání - návrat C  a  CO2 do oběhu a 

problémy s tím související; uhlí a ropa (Vennovy 

diagramy) -  dlouhodobé uložení látek a jejich 

současný rychlý návrat do oběhu - problémy 

CH: 2V5 - uvede a zhodnotí příklady znečišťování 

vody a vzduchu

 6V4 - rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy 

a posoudí podmínky pro její postačující průběh na 

Zemi

7V3 - posoudí využívání různých látek v praxi 

vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

CH: VJ - Chemie v naší domácnosti (fosfáty, 

hormony, dusíkaté látky);                                                                 

fotosyntéza - pokus s vodními rostlinami; 

modelování vzniku deště, mlhy, jinovatky; 

demonstrace oběhu vody

reflexní formulář; plakát
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Př: 7V2  - rozliší a uvede příklady populace, 

společenstva, ekosystému a objasní základní 

princip existence každého ekosystému
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  popíše koloběh prvků

a látek na Zemi,

identifikuje a vyhodnotí

změny v přirozeném

koloběhu způsobené

lidskou činností,

  vysvětlí princip vazeb

mezi jednotlivými

úrovněmi organizace

živých organismů

(jedinec, populace,

společenstva),



Bi-Chem praktika: 

5V1 - popíše vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a 

solí a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí

Př: 6.tř. -  PL - mezidruhové vztahy; hraní rolí 

(např. hořec, modrásek a mravenci; vlk a jeleni, 

…)

Př: 6.tř. - PL Potravní řetězec, síť, pyramida; PL 

Klimax a sukcese; PL Ekologická nika; PL 

Ekologická valence; hraní rolí a simulačních her 

(např. Opuštěné pole - K a r stratégové);

Př: 7.tř. - přizpůsobení druhů prostředí (např. 

horské a skalní druhy x voda, světlo, teplota; 

vápencové zásadité skály x skály na kyselých 

horninách - exkurze na Zvolskou Homoli - kyselé 

horniny + sprašová návěj),  exkurze do CHKO 

Český kras - uskutečnění měření pH + mapování 

vegetace + vyvozování závěrů - Vennovy 

diagramy

protokoly z výzkumů, 

prezentace 

Př: 7.tř. - VP Invazní druhy reflexní formuláře

Př: 7. tř. - VJ Rybí pásma - zákonitosti reflexní formulář; plakát

GV:  VJ UR - biokapacita a zdroje; VJ - UR - 

ekostopa - odvození pojmů biokapacita, 

ekostopa, …

  vysvětlí, jak je

početnost a rozmístění

organismů ovlivňováno

množstvím dostupné

energie a různých forem

látek (voda, kyslík,

minerály), a vztahy

s jinými organismy

aktivní zapojení do her; 

zpracování úkolů PL
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Př: 6.tř. - terénní exkurze - např ukázka padlého 

stromu v lese a nových semenáčků, 

problematika smrkové monokultury x přirozené 

lesy;  diskuse - kácení na Šumavě  a lýkožrouti; 

analýza textů - výbuch sopky Krakatoa a 

následná sukcese - PL Sukcese a klimax; PL 

Ekologická nika; PL Ekologická valence; PL 

Mezidruhové vztahy

zpracování závěrů z 

exkurze; vyplněné PL, 

aktivní zuapojení do 

diskuse

Př: 7.tř. - zpracovávání případové studie - vliv 

zavlečených druhů;  VP - Invazní druhy; klimax, 

sukcese, K a r stratégové - simulační hra 

Opuštěné pole; problém šíření račího moru díky 

rakům pruhovaným - vliv na populaci domácích 

raků; 

zpracovaná a obhájená 

případová studie

Př: 9.tř. - změny v krajině v důsledku těžby 

(např. vápence), revitalizace opuštěných lomů

  na konkrétních

příkladech vysvětlí

vzájemnou provázanost

organismů a prostředí a

zhodnotí důsledky jejího

narušení (např. ovlivnění

druhového složení na

řece, kde žijí bobři a

změny, které způsobí

jejich vyhubení; padlý

strom v lese ovlivní

okolní fytocenózu),

5

Př: 1V11  - uvede příklady vlivu prostředí na 

utváření organismů

3V6  odvodí na základě zkušeností z  pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí

4V5  objasní a posoudí na základě pozorování 

základní projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasnit jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí

6V13  uvede na základě pozorování význam vlivu 

podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi

7V1  uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi



F: 4V5 - zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí

Fy8: PL, vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje 

energie

CH: 6V2 - zhodnotí užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede 

příklady produktů průmyslového zpracování ropy

7V1 - zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 

Zemi

CH: vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje 

energie

Z: 4V3 - zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové surovinové a energetické 

zdroje

GV: 9.tř. - VJ- UR - exponciální růst; VJ - UR - 

biokapacita a zdroje; VJ UR - ekostopa; 

simulační hry, diskuse, práce s informacemi, 

např. hra Fenek a Plži, Vennovy diagramy, T graf

texty o nadměrném množství výlovu ryb

měření vlastní spotřeby x obnovitelnost

reflexní formuláře; 10 vět; 

vlastní tvorba; formulace 

reflexních otázek + 

formulace závěrů

Fy9: solární a jaderná energie; simulační hra Ke 

zdrojům od ekocentra Podhoubí

sehrání hry a pochopení 

jejich principů

Př: 9 tř. - práce s PL, diskuse aktivní zapojení do diskuse

GV: 9.tř. - tvůrčí psaní na téma "Svět poté" (po 

vyčerpání ropy); práce s grafy - zásoby uhlí a 

ropy - debata o vlivu jejich vytěžení na klima; 

brainstorming; experiment - Den bez ropy

autorské psaní; aktivní 

zapojení do diskuse

Př: 9.tř. - viz GV diskuse

CH: 9.tř. -  termonukleární reakce
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  vlastními slovy vymezí

rozdíl mezi obnovitelnými

a neobnovitelnými

surovinami a zdroji

energie; uvede hlavní

zásady udržitelného

využívání přírodních

zdrojů;
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  navrhne možné

scénáře vývoje lidské

společnosti po vyčerpání

některých surovin (např.

ropy),



Ch: 6V5 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů v potravě a zhodnotí různé 

potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad 

správné výživy

7V3 posoudí využívání různých látek v praxi 

vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

CH: 9.tř. -  zdroje radioaktivity působící na 

člověka; výfukové plyny - uhlovodíky a 

automobilismus - benzopyren - studium limitů a 

jejich překračování v rámci ČR; 

F: 5V2 - posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí

Fy 8: měření hluku v okolí a zjišťování vlivu hluku 

na zdraví člověka

VkZ: 2V5 - vysvětlí přímé souvislosti mezi složením 

stravy,  -  stravování a civilizačními chorobami

VkZ6: diskuse

GV:  studium webové kalkulačky - 

http://www.worldometers.info  - umrtí v 

důslewdku nepitné vody, kouření, …; analýza 

dokumentárních filmů o vlivu znečištěného 

ovzduší (např. Exposure - Odhalení, Chemtrails, 

…); práce s texty o znečištěném ovzduší, nepitné 

vodě a jejich vlivu na ŽP; studium limitů 

znečištění a jejich dodržování 

prezentace

Př8: 5V4 - objasní význam zdravého způsobu 

života

Př. 8 tř. - týmová prezentace, plakát zpracovaná a prezentovaná 

prezentace, plakát

  vysvětlí a na

konkrétních příkladech

ilustruje souvislosti mezi

životním prostředím a

vlastním zdravím
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Př: 7V5  - zhodnotí kladný i záporný vliv člověka na 

životní prostředí a uvede příklady narušení 

rovnováhy v ekosystému ve svém okolí i ve světě

Př: 9.tř. - diskuse, frontální výklad, hry; 

modelování krajiny; simulace eroze a zjišťování 

jejího vlivu na tvář krajiny

model krajiny, 

dokumentace ze simulací

Z: 2V4 - porovná působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a 

na lidskou společnost

5V3 - uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů 

na životní prostředí

5V2 - uvádí konkrétní příklady přírodních a 

kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z: 6., 9.tř. -  sběr informací, referáty, práce s 

internetem
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  vysvětlí procesy

utvářející povrch Země a

porovná vliv přírodních

procesů (např. eroze,

vznik hornin) s těmi,

které způsobuje člověk

(zemědělství, zástavba).


