
výstupy okruh učivo
mezipředmětové 

vztahy
indikátory (doporučené)

6V1
Vznik a stavba Země, význam jednotlivých sfér na 

vývoj života na Zemi
F, Z, Ch

žák popíše vznik zemského tělesa a 

vymodeluje jeho jednotlivé sféry; popíše 

jejich vliv na vývoj života na Zemi

6V2  Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů Ch

6V2 Přehled nerostů a jejich význam

6V4; 6V7
Horniny - vznik a vlastnosti všech 3  skupin (usazené, 

vyvřelé, přeměněné)

6V4; 6V7
Zástupci hornin v jednotlivých skupinách a jejich 

význam

6V4 Určování  vzorků hornin

7V5

Vliv těžby na životní prostředí; šetrné nakládání se 

surovinami; obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie

Z8 - Těžba ner. 

surovin; GV9 - zdroje 

energie; Ch9 - uhlí, 

ropa, zemní plyn                                 

6V5; 6V7
Vnitřní geologičtí činitelé - příčiny a důsledky pro 

utváření zemského povrchu

Z6 - Vnitřní přírodní 

činitelé

žák uvede hlavní vnitříni geologické činitele 

a popíše jejich význam pro utváření 

zemského povrchu a život na Zemi 

6V5; 6V7 Zemětřesení - příčiny a důsledky
Z6 - Vnitřní přírodní 

činitelé, VKO 

žák vyjmenuje příčiny vzniku zemětřesení; 

žák na konkrétních příkladech uvede 

důsledky zemětřesení; jmenuje významná 

zemětřesení v dějinách planety

Přírodopis - 9. třída

žák určí vybrané nerosty pomocí jejich 

fyzikálních (příp. chemických) vlastností; 

mezi nimi; žák roztřídí vybrané nerosty do 

skuoin podle chemického složení; žák 

jmenuje význam vybraných nerostů

žák roztřídí vybrané horniny do skupin 

podle jejich vzniku; žák určí vybrané 

horniny podle jejich vlastností a vzhledu; 

žák uvede hospodářsky významné horniny, 

jejich význam a rizika spojená s jejich 

těžbou, využíváním i případným 

nedoistatkem; žák formou volného psaní 

popíše své představy světa poté, co nastane 

nedostatek klíčových surovin (např. ropy)  
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6V5; 6V7 Sopečná činnost; sopky na území ČR
Z6 - Vnitřní přírodní 

činitelé

žák popíše příčiny vuźniku sopek; žák 

uvede základnín typy sopek a popíše jejich 

stavbu; žák uvede nejznámější světové 

sopky; žák popíše význam sopek pro 

utváření zemského povrchu i pro vývoj 

života na Zemi; žák na mapě ukáže 

nejznámější sopky na území ČR

6V6; 6V7; 

6V8

Vnější geologičtí činitelé - vliv na utváření zemského 

povrchu

Z6 - Vnější přírodní  

činitelé

žák jmenuje základní vnější geologické 

činitele a uvede příklady jejich vlivu na 

zemský povrch

6V9 Půdotvorní činitelé Z6 - Pedosféra
žák jmenuje základní půdotvorné činitele a 

vysvětlí jejich působení na vznik půd

6V9 Složení, vlastnosti a význam půdy
Z6 - Pedosféra; Ch8 - 

pH stupnice

žák popíše složení půdy; žák vhodným 

grafickým způsobem znázorní význam půdy 

pro utváření zemského povrchu, organismy, 

lidské aktivity, ... 

6V10; 

6V11
Půdní druhy a typy

PČ; Projekt Globe - 

pedologie

žák rozliší základní druhy a typy půd a 

jmenuje druhy a  typy půd typické pro okolí 

školy

6V10; 6V11 Ohrožení půdy; rekultivace

GV9 - globální 

problémy, VkO6,9 - 

životní prostředí, 

globální problémy

žák uvede příklady jevů, které mohou půdu 

ohrozit a uvede opatření vedoucí k její 

ochraně; žák vysvětlí pojem rekultivace 

půdy a uvede příklady z ČR 

6V15
Zdroje znečištění ovzduší a jejich vliv na život na 

Zemi

žák uvede hlavní zdroje znečištění ovzduší a 

jejich vliv na život  na Zemi; žák uvede 

příklady opatření, která mohou přispět k 

ochraně atmosféry

6V13 podnebí a počasí a jejich vliv na rozvoj ekosystémů
Z; Projekt Globe - 

meteorologie

žák popíše rozdíl mezi podnebím a počasím; 

žák porovná podnebí v místě, kde žije a jeho 

vliv na rozvoj ekostysémů s jinými místy na 

Zemi

6V12
vývoj zemské kůry; geologická období v dějinách 

planety
M9 - podobnost

žák pomocí časové osy popíše vývoj Země v 

jednotlivých geologických obdobích
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8V1; 8V2 Geologie okolí obce

Z9 - Členitost 

povrchu; VkO6 - naše 

obec, region

6V12 vývoj života na Zemi

D; VkO8-9 - světová 

náboženství, základy 

filozofie

žák vhodně graficky znázorní vývoj života 

na Zemi 

7V1 - 5V5
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ie organismy a prostředí, populace a společenstva, 

přirozené a umělé ekosystémy, ochrana životního 

prostředí - globální problémy, chráněná území

Z
žák uvede příklady organismů v rúzných 

ekosystémech,  vysvětlí pojem populace, 

popíše změny v  přírodě vyvolané člověkem

Poznámka:
Součástí výuky mohou být i exkurze do vybraných geologických lokalit regionu a do geologicky, mineralogicky či 

petrografickjy zaměřených muzeí
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