
Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

254 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí teorii vzniku Země 
- popíše stavbu zemského tělesa 
- vyjmenuje základní zemské sféry, 
objasní pojem litosféra 
- vyjádří vztahy mezi zemskými 
sférami  
- objasní vliv jednotlivých sfér Země 
na vznik a trvání života 
 
 
- zhodnotí praktický význam minerálů 
a hornin 
- rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny 
- rozliší prvky souměrnosti krystalu, 
využívá základní principy 
krystalografie 

ZEMĚ 
-vznik a vývoj 
-stavba 
-vnitřní uspořádání 
 
 
 
 
 
 
NEROSTY A HORNINY 
Mineralogie-nerost 
                   -hornina 
                   -krystal 
 
Třídění nerostů-prvky 
                         -sulfidy 
                         -halogenidy 
                         -oxidy 
                         -uhličitany 
                         -sírany 
                         -křemičitany 

Z - planeta Země, stavba Země 

 

EV – základní podmínky života 

 

 

 

 

 

 

CH - rozpustnost, chemické 
vzorce, značky prvků 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a 
přeměněné 
- popíše způsob jejich vzniku 
- uvede příklady vnitřních a vnějších 
geologických jevů 
 
- objasní zvětrávání hornin, rozliší 
zvětrávání mechanické, chemické a 
biologické 
- rozliší sedimenty úlomkovité, 
organické a chemické a uvede 
příklady 
- podle mapy vysvětlí výskyt 
sedimentů na území ČR 
 
- rozlišuje vyvřelé horniny hlubinné a 
výlevné 
- objasní jejich vznik, uvede jejich 
odlišnosti a uvede příklady 
- podle mapy vysvětlí výskyt 
vyvřelých hornin na území ČR 

Horniny Vznik hornin 
 
Usazené horniny 
 
 
 
 
 
 
Horniny vyvřelé 
 
 
 
 
 
 
Horniny přeměněné 

Z - vznik pohoří 

 

 

 

 

 

 

 

Z – zemětřesení, pohyby 
kontinentálních desek 

Z – vznik pohoří 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- objasní příčiny přeměny hornin 
- charakterizuje vlastnosti 
metamorfovaných hornin 
- uvede jejich příklady 
- podle mapy uvede příklady výskytu 
přeměněných hornin v ČR 
 
- uvede příklady hornin, které se 
vyskytují v okolí Kasejovic 
- objasní vztahy mezi horninami 
vyvřelými, usazenými a přeměněnými 
- uvede, které horniny obsahuje 
oceánská a které zemská kůra 
- vyloží význam a využití hornin 
- popíše pohyb kontinentů, vysvětlí 
jeho hlavní příčiny a následky 
- objasní sopečnou činnost, 
zemětřesení a uvede jejich různé 
projevy a důsledky na utváření 
zemského povrchu 
- vysvětlí, co je centrum zemětřesení a 
význam seismografů 

 

 

 

 

Horniny regionu města Kasejovice 

 

Horninový cyklus 

 

Vznik a vývoj litosféry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – vnímání mediálních  

           sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodní katastrofy, 

 zemětřesení 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyjádří význam vody na Zemi 
- vysvětlí koloběh vody v přírodě 
- vyloží význam minerálních vod 
- objasní bodové a plošné 
znečišťování vody a vliv na život 
- pochopí význam vody a teploty 
v prostředí pro život 
- objasní ochranu a využití přírodních 
zdrojů 
- pochopí význam jednotlivých vrstev 
ovzduší pro život 
- vysvětlí vlivy znečištěného ovzduší 
a klimatických změn na živé 
organismy a na člověka 
- zná mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy, jejich příčiny vzniku 
- uvede příklady světových katastrof 
- zná nejčastější mimořádné přírodní 
události v ČR (povodně, větrné bouře, 
sněhové kalamity, laviny, náledí) 
-ví, jak se před nimi chránit 

Hydrosféra 

 

 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
ZPŮSOBENÉ VÝKYVY POČASÍ 
A DALŠÍMI PŘÍRODNÍMI JEVY, 
JEJICH DOPROVODNÉ JEVY A 
MOŽNÉ DOPADY A OCHRANA 
PŘED NIMI 

Z – vodstvo 
 
 
 
 
Ev – základní podmínky života 
Z – zemětřesení, pohyby 
kontinentálních desek 
Z – vznik pohoří 
MV – vnímání mediálních  
           sdělení 
           
 
 
 
 
 

problémy znečišťovaní vod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ochrana půdního fondu 
 
Z – zemětřesení, pohyby 
kontinentálních desek 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyloží vznik půd a vlivy podnebí na 
vlastnosti půdy 
- rozliší půdní typy a půdní druhy a 
uvede jejich příklady 
- vysvětlí, co je eroze 
- charakterizuje jednotlivé geologické 
éry a vývoj života v nich 
- popíše rozsah vývoje jednotlivých 
skupin organismů ve vztahu k vývoji 
podmínek na Zemi  
- objasní časová měřítka vývoje 
přírody a porovná je s vývojem 
člověka  
- vyloží vznik fosilních paliv a 
zdůvodní jejich neobnovitelnost 
- charakterizuje hlavní předchůdce 
člověka a vytkne jejich odlišnosti od 
současného člověka 
- charakterizuje biologický a 
společenský vývoj člověka  
- hodnotí vývoj vztahů člověka 
k prostředí a ostatním organismům 

Pedosféra 
 
 
 
 
 
 
Vývoj zemské kůry a organismů 
 na Zemi 
Od vzniku Země k nejstarším  
 formám života 
 
Prahory a starohory 
Prvohory 
Druhohory 
Třetihory 
Čtvrtohory 

 
 
 
Geologická stavba území České  
 Republiky 

D – 6. tř. - vznik a vývoj člověka 

MV – vnímání mediálních  

           sdělení 

 

 

 

 

 

Z – pohoří ČR 

Ev – základní podmínky života 

 

Z – vznik pohoří 

 

           

 

 

 

 

Z – vodstvo 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí geologický vývoj a stavbu 
České republiky 
 
- uvede konkrétní příklad potravního 
řetězce  
- vysvětlí základní vztahy mezi 
populacemi a uvede konkrétní 
příklady parazitismu a symbiózy 
- uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a jejich důsledky pro 
rovnováhu Ekosystémů 
- sleduje aktuální stav životního 
prostředí 
- orientuje se v globálních problémech 
biosféry 
- uvede příklady chráněných území v 
ČR 

EKOLOGIE 
Základy ekologie a životního 
 prostředí 
 
Vzájemné vztahy mezi organismy 
 
 
Člověk a životní prostředí 
 
 
 
 
 
Ochrana ŽP 
Chráněná území ČR 
 
 
 
Referáty 
Projekty 

EV – aktivní přístup k ochraně 

          ŽP 

OSV – zvířecí a lidská 

 

            Komunikace  

EV – vztah člověka a prostředí 

        

EGS – Evropa a globální  

           dimenze v základech 

           ekologie 

            

Z – chráněná území 

 

– aktivní přístup k ochraně 
ŽP 

           

 

 

 

– spolupráce v otázkách ŽP 

 

 


