
PŘÍRODOPIS 6 

Měsíc  Školní výstupy Učivo  Ověření znalostí  

Duben  - chápe význam procesu fotosyntézy, dovede 
odlišit fotosyntézu a dýchání 

 
zná charakteristické znaky a vybrané zástupce řas, 
mechorostů, kapraďorostů 

 

Fyziologie rostlin  
– základní principy fotosyntézy, dýchání 
Systém rostlin 

 – poznávání a zařazování daných zástupců 
běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (přesličky, plavuně, kapradiny) 

 

Posílání úkolů ze strany 
žáků ke kontrole 
Upozornění na chyby ze 
strany učitele 
Společná práce v online 
hodinách 
 

 

Květen  - zná znaky nahosemenných rostlin 
- dovede popsat (nakreslit) stavbu plodnice 

hřibu, muchomůrky 
- pozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby 
- zná zásady sběru a první pomoci při otravě 

houbami 

Nahosemenné rostliny 
Houby s plodnicemi  
– stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
konzumace a první pomoc při otravě 
houbami 

 

Posílání úkolů ze strany 
žáků ke kontrole 
Upozornění na chyby ze 
strany učitele 
Společná práce v online 
hodinách 
Možnost zkoušení 
v online hodině 

 

Červen   
- dovede uvést příklady běžných plísní, popsat 

jejich způsob výživy, rozmnožování a význam 
pro člověka a v přírodě 

 
- popíše stavbu lišejníku, vysvětlí pojem 

symbióza 
-  uvede zástupce lišejníků a jejich význam 

v přírodě 
 

Bude v tomto školním roce splněno pouze 
částečně 

- pozoruje přírodní objekt lupou 
a mikroskopem, k jeho určování používá atlasy 
(klíče), je schopen jej zařadit do systému 

- při pozorování a práci s přírodninami se chová 
eticky 

seznamuje se s dodržováním bezpečnosti práce a 
chováním při poznávání živé a neživé přírody 

 
Houby bez plodnic  
– základní charakteristika, pozitivní a 
negativní vliv na člověka a živé organismy 
 
Lišejníky  
– stavba, symbióza, výskyt a význam 

 
 
 
Bude v tomto školním roce splněno 
pouze částečně 

Praktické metody poznávání přírody  
– pozorování lupou a mikroskopem, 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení 
herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých 
živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a 
živočichů 

Posílání úkolů ze strany 
žáků ke kontrole 
Upozornění na chyby ze 
strany učitele 
Společná práce v online 
hodinách 
Možnost zkoušení 
v online hodině 
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Učivo z přírodopisu bude probráno v celém rozsahu, pouze s omezením praktických úkolů. 

Hodnocení na vysvědčení 

Žáci, kteří mají v Bakalářích za druhé pololetí 3 známky, budou z přírodopisu na vysvědčení hodnoceni známkou, která jim vychází v Bakalářích. 

Žáci, kteří mají méně známek, budou hodnoceni stejnou známkou jako v prvním pololetí, nebo mohou být po vzájemné domluvě přezkoušeni 

v online hodině (musí mít alespoň 3 známky za pololetí). Žáci, kteří si chtějí některou ze známek opravit, mohou být přezkoušeni v online 

hodině. 

 


