
PŘÍRODOPIS 8 

Měsíc  Školní výstup Učivo  Ověření znalostí  

Duben  - uvede příklady nejběžnějších stresových situací, 
popíše základní způsoby, jak se jim vyhnout, 
event. jak jim čelit a jak je účinně překonat 

 
- Posoudí současné převažující stravovací 

zvyklosti u nás s ohledem k zásadám zdravé 
výživy 

 

Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a 
pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet, násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, 
trestná činnost, doping ve sportu. 
Rizika ohrožující zdraví 

 

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

 

Květen  - uvede a popíše jednotlivé vývojové články 
hominidů (charakteristika, nálezy) 

- rozumí teorii vzniku lidských plemen, zná jejich 
charakteristické znaky 

- zná anatomii mužského a ženského pohlavního 
ústrojí 

- dovede popsat proces oplození, vývoj zárodku a 
plodu 

- zná důsledky rizikového chování a nebezpečí 
přenosu pohlavních chorob 

- popíše jednotlivé etapy  
- vývoje lidského jedince v postnatálním období 

 

Fylogeneze a ontogeneze člověka  
– rozmnožování člověka 

 

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

 

Červen  - chápe princip dědičnosti a vznik variability při 
pohlavním rozmnožování i způsob přenosu 
genetických informací při nepohlavním 
rozmnožování  

 
- na praktických příkladech dovede objasnit vznik 

různých fenotypů a uplatnění principu 
přírodního výběru 

 

Dědičnost a proměnlivost organismů 
– podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení 

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

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 8 

Učivo z přírodopisu bude probráno v celém rozsahu. 

Hodnocení na vysvědčení 

Žáci, kteří mají v Bakalářích za druhé pololetí 2 a více známek, 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 2 známky za pololetí). Žáci, kteří si chtějí některou ze známek opravit, mohou být přezkoušeni 

v online hodině. 

 


