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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů  
- rozpozná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) 
- rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů 
- určuje vybrané druhy a zařazuje je 
do hlavních taxonomických skupin 
- odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování živočichů 
v přírodě 
- objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
- zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka 
- uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 
- třídí organismy a zařazuje vybrané 
druhy 

SAVCI 
          
  Vejcorodí 
  Vačnatci 
  Placentálové 
- šelmy 
- ploutvonožci 
- zajícovci 
- hlodavci 
- sudokopytníci 
- lichokopytníci 
- hmyzožravci 
- letouni 
- chobotnatci 
- kytovci 
- primáti 

EV – základní podmínky života      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – seberegulující jednání  

 

- ohrožené druhy 

- nezákonný lov 

chov domácích savců 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- umí zařadit člověka do systému 
živočišné říše 
- umí vyjmenovat vývojové stupně 
člověka 
- zná lidské rasy a jejich 
charakteristické znaky 
 
- umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, 
orgán, orgánová  
- soustava, organismus 
- zná stavbu a funkci jednotlivých 
tkání lidského těla 
 
- zná význam soustav tvořící oporu 
těla a umožňující pohyb 
- dovede pojmenovat základní kosti a 
svaly 
- popíše vnější a vnitřní stavbu kosti a 
spojení kostí 
- porovná stavbu a funkci příčně 
pruhovaných a hladkých svalů a 
srdečního svalu 

VÝVOJ ČLOVĚKA 

 

 

 

Buňky, tkáně, orgány 

 

 

 

Soustava opěrná a pohybová 

Dějepis – vývoj člověka 

MKV – kulturní diferenciace 

          - etnický původ  

 

 

 

 

 

TV – význam posilování, 
správné držení těla 

 

F - energie 

rasy, národnostní menšiny 

 

 

 

 

 

 

 

hladomory 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence 
a zásady první pomoci 
- hodnotí význam správné výživy pro 
kostru 
- dovede vysvětlit, jak tělo získává 
energii 
- uvede pravidla správného držení těla 
 
- umí pojmenovat a popsat části 
trávicí soustavy a zná jejich funkci 
- zdůvodní význam péče o chrup 
- objasní postup trávení potravy a 
vstřebávání živin 
- OBJASNÍ VÝZNAM ZDRAVÉHO 
ZPŮSOBU ŽIVOTA 
- zdůvodní význam správné výživy 
pro zdraví 
- zná příčiny nemocí trávicí soustavy, 
jejich prevence a zásady první pomoci 

 

 

 

 

 

Trávicí soustava 

EGS – Evropa a svět 

VKZ – zdravý životní styl 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- umí pojmenovat a popsat části 
dýchací soustavy 
- vysvětlí rozdíl mezi vnitřním a 
vnějším dýcháním 
- objasní funkci červených krvinek 
pro přenos kyslíku 
- vysvětlí činnost dýchací soustavy při 
práci a zátěži 
- zná příčiny nemoci dýchací 
soustavy, zásady prevence a první 
 pomoci 
- objasní škodlivost kouření 
 
- zná stavbu a funkci oběhové 
soustavy 
- popíše složení krve a její funkce, 
význam jednotlivých složek krve 
- zná stavbu srdce a druhy cév 
- umí vysvětlit činnost srdce a celé 
oběhové soustavy 

Dýchací soustava 

 

 

 

 

 

 

 

Oběhová soustava 

Tělní tekutiny 

EV – základní podmínky života 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – mezilidské vztahy, 
pomoc, podpora 

znečištěné ovzduší, 
exhalace 

 

 

 

 

 

 

 

dárcovství krve 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná příčiny nemocí oběhové 
soustavy a krve, jejich prevenci a 
zásady první pomoci (poranění tepny 
a žíly) 
- objasní, co je mízní soustava a jaký 
význam má slezina 
 

- zná stavbu a funkci vylučovací 
soustavy 
- objasní funkci ledvin 
- uvede vlivy působící na onemocnění 
ledvin 
- zná příčiny onemocnění vylučovací 
soustavy, jejich prevenci a zásady 
první pomoci 
- popíše reflexní oblouk, odliší 
podmíněné a nepodmíněné reflexy a 
uvede příklady 
- vyloží význam míchy 
- zná příčiny onemocnění nervové 
soustavy, jejich prevenci a zásady 
první pomoci 

 

 

 

 

 

Vylučovací soustava 

 

 

 

 

Nervová soustava 

Kožní soustava 

  

 

 

 

 

pitný režim 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyjmenuje lidské smysly, jejich 
význam a jim odpovídající smyslová 
ústrojí a objasní jejich spojení 
s nervovou soustavou 
- popíše vnímání chuti, hmatu, tepla a 
chladu, smyslová ústrojí zraku a 
sluchu a jejich funkci 
- uvede příčiny nemocí, jejich 
prevenci a zásady první pomoci 
 

- zná nebezpečí přenosu pohlavních 
chorob 
- vysvětlí způsob oplození 
- popíše jednotlivé etapy života 
- popíše nitroděložní vývin jedince a 
porod 
- hodnotí význam zdravého životního 
stylu matky pro zdraví dítěte 
- uvede zásady chování k těhotným 
ženám 

Smyslové orgány 

 

 

 

 

 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

Pohlavní soustava 

Rozmnožování 

Vývin jedince 

 škodlivost hluku 

 

 

 

 

 

 

nebezpečí AIDS 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby 

- zná nebezpečí závažných poranění a 
život ohrožující stavy 

- hodnotí pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví 
člověka 

- vysvětlí význam dědičnosti a 
proměnlivosti organismu 
- objasní funkci chromozomů a popíše 
dělení buněčného jádra 
- objasní význam vloh 
- uvede některé dědičné choroby 
- ví o významu genetické poradny 

NEMOCI, ÚRAZY, PREVENCE 

 

 

EPIDEMIE 

 

 

Dědičnost člověka 

VKZ - sexualita, pohlavně    

         přenosné choroby 

 

EGS – jsme Evropané 

            klíčové mezníky 

            evropské civilizace 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- umí vyjmenovat nejdůležitější 
hormony lidského těla a jejich vliv na 
řízení lidského organismu 
- umí popsat stavbu a funkci mužské a 
ženské pohlavní soustavy 
- objasní hormonální řízení 
rozmnožování a menstruačního cyklu 
 

- popíše stavbu a objasní funkci kožní 
soustavy 
- objasní vnitřní stavbu kůže 
- zná příčiny onemocnění kožní 
soustavy, jejich prevenci a zásady 
první pomoci 
- objasní význam nervové soustavy 
- umí popsat její činnost 
- uvede význam nervového řízení 
organismu a vysvětlí, co je  
neuron 
- umí popsat části mozku a jejich 
význam 

Projekty 

 

 

Beseda s lékařem 

  

 


