DIDAKTICKÁ PŘÍRUČKA Z BIOLOGIE
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Úvod
Milí kolegové,
předložená inovativní studijní opora pro 3., 4., a 5. ročník vznikla v rámci projektu pod
názvem Diagnostika stavu znalostí a vědomostí žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se
zaměřením na jejich rozvoj. Obsahuje různé typy úloh, které jsou zaměřeny na rozvoj
kompetencí žáka v oblasti přírodních věd. Při tvorbě úloh jsme vycházeli
z konstruktivistických teorií a využívali projektové metody. Kromě nabízených úloh
a projektů jsme pokládali za nutné vysvětlit psychologické aspekty, teorii konstruktivismu,
Bloomovu taxonomii a projektové metody. V závěrečné části najdete řešení úloh.
Věříme, že vám studijní opora pomůže a bude taktéž prostředkem zjišťování stavu
vědomostí a dovedností vašich žáků, pomůže vám při aplikaci poznatků v teoretické
i praktické rovině.
Přejeme vám i vašim žákům mnoho úspěchů při řešení úloh.
Autorky
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Přírodověda a biologie umožňuje rozvíjet a prohlubovat poznatky o živých organismech
s důrazem na vzájemné vztahy organismů a vztahy k prostředí, stejně jako člověka k živým
a neživým složkám prostředí. Je zaměřená na chápání živé a neživé přírody jako celku.
Orientuje se na projevy života a vzájemné vztahy organismů v jejich životním prostředí.
Zaměřuje se na základní souvislosti živých a neživých složek přírody a jejich vzájemné
působení. Vede ke schopnosti třídit informace a poznatky, využívat je v praktickém životě,
rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, člověku a ochraně jeho zdraví.
Cíle vyučovacího předmětu:
Cíle jsou zaměřeny na poznávání živé a neživé přírody jako celku, což představuje:
1. Poznat a chápat život v přírodních celcích a život organismů, které v těchto celcích žijí.
2. Poznat vazby organismů na životní prostředí v projevech života a vzájemných vztahů jako
součástí celku.
3. Umět identifikovat podstatné znaky.
4. Chápat základní souvislosti a vztahy přírodních objektů jako výsledek vzájemného
působení přírodních procesů a jevů.
5. Chápat základní biologické procesy ve vazbě na živé a neživé složky přírody.
6. Vést ke schopnosti třídit informace a osvojené poznatky a využívat je v praktickém životě.
7. Aktivně zapojit žáky do poznávacího procesu.
8. Rozvíjet pozorovací schopnosti, naučit se porovnávat.
9. Dokázat sdílet své představy v rámci skupiny.
10. Prezentovat a zhodnotit výsledky své vlastní a skupinové práce.
Klíčové kompetence:
− Poznávat živé organismy a jejich význam v přírodě a pro život člověka.
− Rozvíjet schopnosti a dovednosti při řešení praktických aktivit, zpracovávání jednoduchých
zpráv z pozorování a jednoduchých školních projektů.
− Rozvíjet dovednosti při práci s přírodninami a při terénních pozorováních.
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Správně používat základní pojmy.
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.

Kompetence v oblasti přírodních věd:
1. Identifikovat a správně používat základní pojmy.
Žák používá správnou terminologii z oblasti biologie. Příležitostně používá vědeckou
terminologii, kterou uplatňuje s porozuměním. Orientuje se v základních jevech a dějích, a to
na podkladě modelových organismů. S názvy druhů a popisnými pojmy se v biologii setkává
od dětství, kdy získává základní pravidla názvosloví. S věkem a stupněm vzdělání se žák
v pravidlech používání odborných názvů zdokonaluje.
2. Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů.
Jde o kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikaci. Žák
rozlišuje jednotlivé objekty živé a neživé přírody. Popíše organizaci, vnitřní a vnější stavbu
organismu. Charakterizuje základní jevy jako fotosyntéza, dýchání, látkový a energetický
metabolismus, dráždivost, dědičnost a proměnlivost v návaznosti na evoluci.
3. Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů.
Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí – žák dokáže odpovědět na otázky
proč, vysvětlit rozdílné znaky, co sjednocuje a co odlišuje organismy.
4. Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.
Žák vyčte informace z tabulky anebo grafu. Dokáže je interpretovat v souvislosti s daným
jevem. Orientuje se v anatomických nákresech, sám vytvoří jednoduché nákresy a správně je
popíše. Jednotlivé zástupce zařadí do fylogenetického systému podle vhodně zvoleného
obrázku.
5. Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
Žák využívá poznatky o vzájemné interakci jednotlivých organismů a celého životního
prostředí. Chápe souvislosti a vzájemné vazby v přírodě, koloběhu látek, životního cyklu
druhu, evoluční vazby mezi druhy. Zároveň rozlišuje podobné a odlišné znaky, které dokáže
uplatnit v různých životních situacích a v dalším vzdělávání i v jiných oborech. Získané
poznatky podporují u žáků logické myšlení a systematický přístup k řešení různých problémů
a situací.
6. Předpokládat a určit příčinné souvislosti, pozorovat, experimentovat a odhadovat.
Žák si osvojuje základní metody vědecké práce jako pozorování a pokus, formuluje hypotézy
a ověřuje je. Používá lupu, případně mikroskop. Pro další zpracování využívá dostupnou
literaturu, klíče k určování, atlasy, internet a vhodnou odbornou literaturu.
7. Poznávat živé organismy a jejich význam v přírodě a pro život člověka.
Žák rozezná charakteristické znaky výtrusných a semenných rostlin, bezobratlovců a
jednotlivých tříd obratlovců, zná jejich úlohu v potravním řetězci, zná hospodářsky významné
druhy živočichů a rostlin.
8. Rozvíjet schopnosti a dovednosti při řešení praktických aktivit, zpracovávání
jednoduchých zpráv z pozorování a jednoduchých školních projektů.
Žák dokáže samostatně pracovat s lupou, mikroskopem, atlasem. Rozumí návodům
praktických úloh a dokáže podle nich postupovat a zaznamenat pozorované znaky a jevy.
9. Rozvíjet dovednosti při práci s přírodninami a při terénních pozorováních.
Žáci se pohybují v terénu, používají pomůcky a nástroje potřebné při terénní práci, umí
manipulovat s pomůckami během pozorování a pokusů.
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Jednotlivé úrovně výstupů se zaměřují na kompetence – na vědomosti, schopnosti
a dovednosti jako je rozvoj poznávacích schopností, získat, vybavit si informace, porozumět,
konstruovat, aplikovat, analyzovat, vyhodnocovat.
Stanovených cílů se dosahuje rozvojem dalších klíčových kompetencí žáků:
V oblasti komunikačních schopností:
− věcně správně se vyjadřovat verbálně, písemně a graficky k dané učební látce,
− identifikovat, používat pojmy, opsat, vysvětlit, zdůvodnit,
− dokázat využít informační a komunikační zdroje,
− vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a data získané z různých zdrojů,
− srozumitelně prezentovat svoje poznatky, zkušenosti a dovednosti,
− umět zpracovat jednoduchou zprávu z pozorování na základě dané struktury.
− zpracovat a prezentovat jednoduchý projekt se zaměřením na cíle, metody, výsledky a
jejich využití.
V oblasti identifikace problémů, navrhování řešení a schopnosti problémy řešit:
− navrhovat různá řešení úloh, postupů a přístupů,
− využívat tvořivost a nápaditost, samostatně tvořit závěry na základě zjištění, zkoumání nebo
− řešení úloh, určit příčinné souvislosti,
− řešit úlohy zaměřené na rozvoj porozumění a aplikace.
V oblasti sociálních kompetencí:
− vyjadřovat svoje názory, postoje a zkušenosti,
− pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách, vzájemně si radit a pomáhat,
− prezentovat a zhodnotit výsledky své nebo skupinové činnosti, hodnotit vlastní výkony
− a pokroky v učení
V oblasti získávání, osvojování si a rozvíjení manuální dovednosti:
používat správné postupy a techniky při praktických činnostech,
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
využívat učební, kompenzační a jiné pomůcky.
U žáka rozvíjíme i další klíčové kompetence:
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání:
− žák si uvědomuje potřebu učení jako prostředku seberealizace a osobního rozvoje,
− kriticky hodnotí svůj pokrok, přijímá zpětnou vazbu
Komunikační kompetence:
− dokáže využívat všechny dostupné formy komunikace při zpracování a vyjadřování
informací a vědomostí přírodovědného charakteru,
− dokáže prezentovat své přírodovědné poznatky
Kompetence řešit problémy:
− žák uplatňuje při řešení problémů metody založené na analyticko-kritickém a tvořivém
myšlení odpovídajícím jeho vědomostní úrovni přírodovědného charakteru.
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Kompetence sociální a personální:
− dokáže na přiměřené úrovni reflektovat vlastní identitu a budovat si samostatnost,
nezávislost jako člen celku,
− osvojil si základní postupy efektivní spolupráce ve skupině.
Rozvoj poznávacích procesů nastává při kognitivním učení. Taxonomie podle Blooma
(Doušková A., Porubský, Š. 2005)
CÍLOVÉ KATEGORIE
Procesuální stránka - TYPICKÁ
Kognitivní procesy
SLOVESA K VYMEZENÍ ČINNOSTÍ
Vědomost – zapamatovat si, žák si vyvolá z
vyjmenuj, popiš, přiraď, vyber, doplň,
paměti nebo znovu poznává informace,
pojmenuj, řekni kdy, řekni kde
identifikuje vědomosti faktické konceptuálně,
procedurálně, metakognitivně
Porozumění – porozumět - žák informacím
řekni, co znamená ..., vysvětli ..., ilustruj na
rozumí, chápe je a dokáže je přednést různými příkladě, řekni hlavní myšlenku,řekni proč,
způsoby, uvádí příklady, kategorizuje,
řekni jak ...,řekni definici, oprav nesprávné,
abstrahuje, porovnává na základě kontrastů,
vyjádři vlastními slovy, zkontroluj, urči, jestli
konstruuje kauzální model situace
patří do skupiny...
Aplikace - aplikovat -žák řeší problém s
změň, použij novým způsobem, ukaž jak
použitím informace a vhodného zevšeobecnění, udělat; nakresli obrázek, který ukazuje jak
používá známý postup v nových situacích použít; uveď příklad, zdůvodni, řekni, jak je
implementuje
v tomto příkladě použito..
Analýza – analyzovat -žák rozkládá informace rozděl do skupin; rozlišuj podobné, různé;
na jednotlivé části, rozlišuje, strukturuje,
vyčleň podstatné; uspořádej ; řekni, proč si
přisuzuje vlastnosti, stanovisko
myslíš, že ... způsobilo; řekni, co je pravdivé,
skutečné; řekni, co ses naučil z ..., rozčleň,
rozliš, rozhodni...
Hodnocení – hodnotit žák posuzuje informace řekni, proč je ...horší, spravedlivější; otestuj,
na základě určitých kritérií, testovaní,
pozoruj a zapisuj, vyjádři připomínky,
ověřování, posuzování informací, měření,
nesouhlasím s ..., řekni, které dáš na 1. /2. 3./
vážení, posuzování lidského chování
místo, porovnej, rozhodni, řekni, co se stane,
shrň; dokaž...
Syntéza – tvořit - žák řeší problém tak, že
řekni, napiš příběh nový o...; vytvoř nové...;
spojuje různé informace, což vyžaduje
postav, poskládej, co jiného by...mohl udělat;
originální tvořivé myšlení
projektuj, kombinuj; vynalez; naplánuj
Konstruktivismus
Základní myšlenkou konstruktivismu je, že proces poznávání má konstrukční charakter.
Chápání okolního světa vytváříme na základě našich předcházejících zkušeností. Učení je
vlastně přizpůsobování se již osvojeným pravidlům a požadavkům nových zkušeností. Podle
konstruktivistů jsou vědomosti relativistické (nic není absolutní, ale liší se v prostoru a v čase)
a pochybné (nic není jisté).
V rámci konstruktivistické školy rozlišujeme dva základní směry:
a)
„Kognitivně orientovaný konstruktivismus“. - Kognitivně orientovaní konstruktivisti
zdůrazňují bádání a objevování každým žákem jako vysvětlení učebního procesu. Z
tohoto pohledu jsou vědomosti stále v podstatě symbolickým, mentálním zobrazením
v myslích jednotlivců.
b)
„Sociálně orientovaný konstruktivismus“. - Mezi nejznámější představitele druhé
skupiny konstruktivistů patří Lev Vygotsky se svou sociokulturní teorií. Ta
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zdůrazňuje, že lidská inteligence se vytváří v naší společnosti, jednotlivec získává
poznatky v kulturním a společenském kontextu.
Sociálně orientovaní konstruktivisté vyzdvihují spolupráci a úsilí skupiny žáků spolupracovat
a chápou to jako zdroj učení.
Učení probíhá ve třech fázích:
1. Přípravná fáze (výběr tématu, zadání problémových úloh, hypotéz)
2. Realizační fáze (plnění úloh, pozorovací činnosti, přímé praktické činnosti, sbírání
informací nutných k objasnění zkoumaných problémů) Sbírat informace můžeme různými
způsoby: kresbou, fotografováním, zaznamenáváním zvuků v přírodě, zaznamenáváním
do tabulek, hledáním odpovědí na internetu, v encyklopediích, v knihách. Skupina je
přímo včleněna do aktivit.
3. Vyhodnocovací fáze (prezentace ve skupinách, prezentace skupin ve třídě)
Konstruktivistický přístup k učení je založen na problémových úlohách, kdy se žák aktivně
zapojuje do řešení problémů a spolupracuje s ostatními. Učitel je pouze průvodce, který
pomáhá při řešení problémů a závěrů.
Důležitá je organizace a plánování. K dosažení cíle je potřebný kooperativní přístup k učení.
Významná je i forma učení na základě rolí. Každý žák má při řešení úloh přidělenou vlastní
roli. Učitel plní roli pomocníka, dohlíží a pomáhá vytvářet problémové úlohy a hypotézy.
Všichni pracují na dosáhnutí společného cíle. V rámci tohoto cíle je každý žák potřebný
a důležitý. Z hlediska metodického je vhodné začít na 1. stupni se skupinovou prací ve
dvojicích a postupně zvětšovat počet žáků v rámci skupiny.
Projektové vyučování a práce na projektech vede žáky k postupné socializaci, rozvoji
dovedností, spolupráce, komunikace, tolerance názorů, řešení problémů, rozhodování. Práce
na projektech je pro učitele i žáky velice náročná a měli bychom respektovat úroveň rozvoje
kognitivních schopností žáků. Abychom projekt úspěšně zvládli, musíme dodržovat
následující kroky:
− Postupnost zavádění projektů
− Využít přirozenou dětskou zvědavost
− Zapojit co nejvíce smyslů
− Dát prostor pro volné vyjadřování a uvažování
− Při zaznamenávání údajů a faktů využívat symboliku – výtvarné dovednosti
− Naučit žáky klást správné otázky
− Poskytnout dostatečný čas na pochopení vztahů a souvislostí
− Vycházet z přímého kontaktu, z osobních zkušeností a prožívání
− Pozorovat a zkoumat své nejbližší okolí
− Vycházet z konkrétního a hmatatelného světa
− Postupně poukazovat na víceré možnosti, jak daný problém řešit
− Zapojit do projektů i rodiče
− Brát ohled na odlišné prostředí / město- vesnice/ a zvyky
− Věnovat čas na prezentaci projektů, zjištění a zevšeobecnění informací
Důraz by se měl klást na časovou dotaci. Je velmi důležité, aby žáci i učitel nepracovali pod
časovým stresem. Osvědčila se práce na projektech v blocích s mezipředmětovou integrací.
Motivací žáků se stává produkt, který mohou prezentovat před spolužáky, případně před
rodiči.
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V jednotlivých částech si žáci osvojí níže uvedené vědomosti a dovednosti:
- chápat pojem příroda, vyjmenovat příklady živé a neživé přírodniny,
- používat mikroskop a lupu, osvojit si základní postupy pozorování,
- pochopit lesní ekosystém,
- rozlišovat stromy a křoviny,
- poznat typické představitele jehličnatých a listnatých stromů,
- pojmenovat části kvetoucí rostliny a vysvětlit jejich význam,
- poznat typické představitele kvetoucích bylin v lese,
- poznat typické představitele bezobratlých, ptáků, savců žijících v lese a jejich vzájemné
potravní vztahy,
- sestavit příklad potravního řetězce vodních, lesních organismů,
- rozlišit jehličnatý a listnatý strom,
- určit název jehličnanu podle šišky a větvičky,
- určit název listnatého stromu podle listu nebo plodu,
- chápat význam stromů pro život organismů,
- uvést význam půdních bakterií,
- uvést příklad býložravého, masožravého a všežravého savce,
- vysvětlit význam kyslíku pro vodní organismy,
- popsat základní části rostlinné buňky, její funkci,
- sestrojit mikroskopický preparát,
- pochopit vodní ekosystém, význam základních faktorů důležitých pro život vodních
organismů,
- poznat typické představitele rostlin rostoucích ve vodě a na břehu,
- poznat typické představitele vodních organismů a organismů žijících na březích –
mikroskopických živočichů, bezobratlých, hmyzu, ryb, ptáků a savců,
- objasnit vzájemné vztahy živých organismů ve vodním ekosystému,
- popsat život skokana ve vodě a na břehu,
- pochopit polní a travnatý ekosystém,
- poznat typické představitele rostlin rostoucích na polích a loukách,
- zjistit způsob výroby chleba,
- objasnit vzájemné vztahy živých organismů v polním a travnatém ekosystému,
- poznat léčivé rostliny v okolí svého bydliště a seznámit se s možnostmi jejich využití,
- poznat okolí školy – flóru a faunu,
- poznat vnitřní orgány a jejich funkce,
- poznat a vysvětlit vliv aktivit na kardiovaskulární systém,
- chápat prevenci proti zubnímu kazu, poznat funkci zubů,
- pojmenovat smysly,
- přiřadit živočichy a rostliny do různých ekosystémů,
- popsat živočichy na základě charakteristických znaků, stavby těla, na základě těchto
znaků je zařadit do skupin,
- vysvětlit užitečnost jednotlivých živočichů v přírodě,
- chápat vzájemné vztahy ve vodním ekosystému,
- poznat podmínky pro vytvoření plísní,
- poznat vlastnosti pevných látek,
- poznat horniny a jejich praktické využití,
- vysvětlit vodivost materiálů pro praktické využití a zdůvodnit, proč je nutno dbát na
bezpečnost při práci s nimi,
- objasnit princip rozmnožování živočichů,
- chápat pojem obojživelník,
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- popsat způsob pohybu živočichů,
- objasnit příčinu vzniku plísní,
- prezentovat vlastní produkty a prezentace,
- naučit se spolupracovat a akceptovat názory jiných při práci ve skupinách,
- vysvětlit princip stínu .
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Projekty
1. Projekt: Znám své okolí?
Ročník: třetí, čtvrtý, pátý
Cíl: Naučit se vnímat flóru a faunu ve svém okolí. Projekt vhodně prezentovat.
Získat informace. Zapsat, co vím o svém prostředí, na plakát. Zapsat, které rostliny,
živočichové a stromy se nacházejí v mém okolí.
Forma práce: skupinová, práce ve dvojicích, práce individuální
Mezipředmětové vztahy: přírodověda, informatika, český jazyk, výtvarná výchova
a) Praktické činnosti:
- Vyfoť nebo nakresli svoje okolí.
- Zjisti pomocí knih a na internetu názvy rostlin, živočichů a stromů.
- Napiš ve Wordu stručné letáčky, ty vytiskni.
- Vytiskni fotografie, případně nakresli živočichy, rostliny a stromy.
b) Kritické myšlení. Na druhý plakát napsat v bodech, co žáci zjistili. Informace porovnat.
c) Praktické dovednosti: vybíráme podle dovedností dětí ve třídě
- Nalep, nakresli a zapiš získané informace.
- Vytvoř plakát, použij fotografie a letáčky.
- Vypracuj prezentaci v programu PowerPoint (každá dvojice připraví jeden slade, potom
všechny spojit do jedné prezentace, prezentovat pomocí dataprojektoru).
d) Prezentace práce: ve třídě před spolužáky, prezentace ve škole před spolužáky například
při akci Den Země.

2. Projekt: Jak si vytvořím jezírko nebo rybník
Ročník: třetí a čtvrtý
Cíl: Seznámit se živočichy a rostlinami vyskytujícími se v daném prostředí.
Forma práce: skupinová, práce ve dvojicích, samostatná práce
Mezipředmětové vztahy: přírodověda, informatika, český jazyk, výtvarná výchova
Hypotéza: Co musím vědět, abych mohl vytvořit jezírko?
1. skupina: Zjistí, které rostliny bychom mohli dát do daného prostředí (rybník).
2. skupina: Zjistí, které živočichy bychom mohli dát do daného prostředí (rybník).
3. skupina: Zjistí, kteří živočichové mohou žít jak v rybníku, tak i mimo něj.
Praktické činnosti: získávání informací z knih, z encyklopedií, na internetu, brainstorming
v rámci skupiny.
Prezentace získaných vědomostí po skupinách ve třídě.
Zpětná vazba: Vytvoření jezírka v grafickém programu NaturalArt. Samostatná práce na PC.
Prezentace prací pomocí dataprojektoru.

3. Projekt: Les
Cíl: naučit se, jak třídit rostliny, živočichy a organismy do daného prostředí, umět zdůvodnit,
proč je můžeme najít právě v daném prostředí.
Ročník: třetí, čtvrtý, pátý
Forma práce: skupinová, práce ve dvojicích, individuální práce
Problémová úloha: Jaký typ lesa můžeme vytvořit? Co musíme o něm vědět, abychom jej
mohli vytvořit? Co nebo koho můžeme v lese vidět?
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Tento projekt rozdělíme na tři části a pracujeme na něm postupně v průběhu roku. Na závěr
prezentujeme projekt jako celek se zaměřením na :
I.
Stromy
II.
Rostliny
III.
Živočichy
Postup: Žáci zapíší názvy stromů , které znají, na velký arch papíru .
Práce ve skupinách: rozdělení do skupin dle výběru
1. Vytvoření tří skupin.
2. Každá skupina zjistí informace z internetu nebo z knih pojednávajících o stromech.
3. Prezentace získaných vědomostí v rámci skupin.
4. Přiřazení druhů stromů do daného typu lesa (listnatý, jehličnatý, smíšený).
Třídění zapsaných názvů do tří skupin (každá skupina si je zakroužkuje vlastní
barvou).
5. Zápis nově osvojených názvů.
6. Rozdělení úloh v rámci skupiny. Každý žák ve skupině si vybere jeden strom, o kterém
bude hledat informace v knížkách, na internetu, v časopisech. Daný strom nakreslí,
případně vystřihne z dostupného zdroje a napíše k němu letáček, na který zapíše získané
informace.
7. Praktické dovednosti: vytvoření lesa jehličnatého, listnatého, smíšeného (skupina si
vybere z daných návrhů).
a) Vytvoř koláž z obrázků.
b) Vytvoř obraz kůry pomocí malby a kombinované techniky.
c) Nakresli strom v grafickém programu Natural Art.
d) Připrav prezentaci v programu PowerPoint.
Podobně můžeme připravit projekt Louka a Pole.

4. Projekt: Lesní zvěř
Cíl: Poznat lesní zvířata a prostředí, ve kterém žijí, vytvořit leporelo pro děti z MŠ, pro žáky
první třídy.
Ročník: třetí, čtvrtý, pátý
Forma práce: skupinová – práce ve dvojicích, individuální
Žák nebo skupina si vyberou jednu z činností - a) nebo b)
a) Každý žák si vybere jedno zvířátko, nakreslí nebo nalepí je a napíše o něm získané
informace. Dokreslí prostředí, ve kterém žije.
Úkoly:
1. Vyber si jedno zvířátko, které tě zaujalo.
2. Zjisti o něm nějaké zajímavé informace.
3. Zvířátko nakresli nebo nalep jeho obrázek.
4. Napiš jeho název pod obrázek a napiš o něm zajímavé informace.
Zvířátko popiš.
5. Dokresli prostředí, ve kterém žije.
6. Řekni spolužákům, co o zvířátku víš.
7. Spolu se spolužáky vytvořte knížku o lesních zvířatech.
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b) Každý žák si vybere jedno zvířátko, nakreslí je nebo nalepí jeho obrázek, najde o něm
vhodnou básničku nebo hádanku z čítanky nebo časopisu. Básničku či hádanku přepíše.
Dokreslí prostředí, ve kterém zvířátko žije.
Žáci prezentují své práce. Po prezentaci z nich vytvoří leporelo, které mohou darovat svým
mladším kamarádům.
Úkoly:
1. Vyberte si ve skupině jedno zvířátko, které vás zaujalo.
2. Vyhledejte o něm v knihách, časopisech nebo na internetu básničky, hádanky, příběhy.
3. Opište hádanky nebo básničky, napište názvy knih případně článků, ve kterých se o vašem
zvířátku hovoří, na společný papír.
4. K jednotlivým textům přidejte vhodné ilustrace.
5. Prezentujte práci skupiny před třídou.
6. Vyhodnoťte své práce a řekněte, jak se vám pracovalo.

5. Projekt: Kvarteto o rostlinách
Ročník: třetí, čtvrtý, pátý
Cíl: Roztřídit rostliny na základě stejných znaků. (stéblo, stvol, byliny, polní, luční, lesní,
vodní) do skupin.
Forma práce: skupinová práce
Úlohy:
− Problémová úloha: Dokážeš roztřídit rostliny do skupin?
− Dokážeš určit společné znaky pro danou skupinu?
− Zdůvodni svá tvrzení.
− Vytvořte mapu pojmů.
Postup:
- Názvy rostlin jsou napsány na proužcích papíru a umístěny na magnetické tabuli. Každá
skupina si vybere jednu skupinu rostlin a zjistí o ní dostupné informace. Potom vybere
rostliny uvedené na magnetické tabuli, které do této skupiny patří. Tímto způsobem žáci
postupně roztřídí rostliny do skupin. Názvy rostlin vybírá učitel a přizpůsobuje je danému
ročníku.
- Potom si skupina rozdělí výkres A4 na 4 části a rozstříhá jej na kartičky. Žáci rostliny
nakreslí nebo nalepí. Napíší názvy rostliny a vymyslí ve skupině symbol nebo znak pro
jednu skupinu rostlin, který zakreslí do pravého horního rohu.
Úkoly:
- Domluvte se v rámci skupiny, se kterou skupinou rostlin budete pracovat.
- Zjistěte o rostlinách potřebné informace na internetu nebo v knihách.
- V rámci skupiny si předejte informace o tom, co jste se na internetu nebo v knihách
dozvěděli.
- Z proužků na magnetické tabuli vyberte ty, které mají názvy rostlin patřících do vaší
skupiny.
- Rozdělte výkres na 4 části a každý z vás připraví jednu kartičku kvarteta.
- Domluvte se na společném symbolu nebo znaku, který by byl typický pro vaši skupinu
rostlin.
- Prezentujte kvarteto před třídou.
- Zahrajte si kvarteto ve třídě, případně darujte kvarteto mladším spolužákům.
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6. Projekt: Vesmír
Ročník: třetí
Cíl: seznámit se s vesmírem, získat představu a pochopit zákonitosti vesmíru
Forma práce: skupinová práce
Seznam aktivit:
a) Vytvořte křížovky a rébusy o planetách, vesmíru.
b) Nakreslete vesmír, jak si jej představujete, v některém z grafických programů, např.
NaturalArt
c) Vytvořte časopis o planetách (práce v programu Word a na internetu)
d) Vytvořte prostorovou práci, využijte různé druhy materiálů. Můžete použít různé
materiály – balicí papír, tenké drátky, polystyrénové kuličky, atd. Na balicí papír můžete
nakreslit vesmír, z tenkého drátku můžete vytvořit dráhy planet, z kuliček jednotlivé
planety.
1. Domluvte se mezi sebou a vytvořte skupiny, ve kterých budete pracovat. Každý z vás si
vybere činnost, která ho zajímá.
2. Hypotéza: Co všechno musíme zjistit, abychom mohli na projektu pracovat?
3. Žáci společně sepisují seznam úloh, na kterých budou v rámci skupiny pracovat.
4. Problémová úloha: Kde najdeme potřebné informace?
5. Žákům připomeneme možné zdroje informací: encyklopedie, knihy, internet, učebnice.
6. Vlastní práce.
7. Prezentace skupin. Žáci popisují postup práce a předávají si získané informace o vesmíru
mezi sebou.

7. Projekt: Ptáci
Ročník: čtvrtý, pátý
Cíl: Naučit se vyhledávat informace o ptácích, prezentovat je a předat spolužákům, získat
praktické dovednosti a dovednosti s IKT (Informační a komunikační technologie)
Forma práce: skupinová práce
Projekt rozdělíme na tři části. V první části se zaměříme na čtení s porozuměním
a kompletujeme materiály týkající se tématu Ptáci do celku, například do časopisu. Ve druhé
části budou žáci pracovat na problémových úlohách, jejichž cílem bude zjištění společných
a odlišných znaků ptáků. Ve třetí části, kterou můžeme uskutečnit i v následujícím ročníku, se
zaměříme na počítačovou gramotnost žáků. Žáci budou vypracovávat a tvořit různé úlohy na
téma Ptáci.
I. část: vyhledávání informací
− Vyhledejte básničky, hádanky, články o ptácích v knihách, čítankách a časopisech.
− Vytvořte ve skupině vlastní časopis, do kterého napíšete hádanky, básničky a články, které
jste našli. Doplňte názvy článků, napište jména jejich autorů. Pokud budete pracovat
s knihou, napište název knihy, jméno autora, číslo stránky, na které jste básničku nebo
článek našli. Můžete přidat obrázky nebo kresby ptáků.
− Svou práci ukažte spolužákům v jiných skupinách.
− Všechny skupiny vytvoří společně jeden časopis z materiálů, které jste si předem připravili.
II. část: problémové úlohy řešené ve skupinách
a) Vypracujte dané úlohy ve skupinách. Zdůvodněte svá tvrzení.
b) Vytvořte 3 otázky pro vaše spolužáky ve třídě. Pokuste se vytvořit otázky podobné těmto:
− Jsou všichni ptáci stejně velcí? Dokážete vytvořit jejich pořadí od největšího po nejmenší?
(seřazujme ptáky dle velikosti)
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− Dokážeš zjistit, proč se ptáci barevně odlišují? ( barevné odlišení v souvislosti s prostředím,
ve kterém žijí – MASKOVÁNÍ )
− Umí všichni ptáci létat?
− Mají všichni ptáci stejné nohy? ( plovací blány, ..)
− Mají ptáci stejná hnízda?
− Jsou ptáci v ohrožení? Kdo jsou jejich nepřátelé a proč?
− Čím se ptáci živí? Co jim škodí? (vytvořte něco jako jídelní lístek pro ptáky, ilustrujte jej v
rámci domácí samostatné práci)
Žák aplikuje poznatky, které získal při hledání informací.
Zpětná vazba: práce s albem ptáků.
Vyjmenuj druhy ptáků, které si pamatuješ z obrázků. Paměťová hra – 12 (může být až 16)
ptáků umístěte do herní tabulky, která se skládá z 12 (16) políček. Žákům ukážeme obrázky
ptáků, které postupně pojmenujeme a opačnou stranou umísťujeme do jednotlivých políček
tabulky. Skupiny se snaží uhodnout název ptáka, který se nachází v jednotlivých polích
tabulky. Pokud dotazovaná skupina uhodne, získává bod. Skupiny prostřídejte. Vyhrává
skupina, která získala nejvyšší počet bodů.
II. část – Ptáci v mém okolí
První úloha se zaměřuje na přímé pozorování. Vhodné je připravit si dopředu různé typy
ptačích budek, nejlépe v rámci hodin pracovních činností nebo výtvarné výchovy. Budky je
možno připravit i doma. Potom je rozmístíme tak, abychom mohli bez problémů pozorovat
ptáky v okolí školy. Ptáky vyfotíme a fotografie promítneme ve třídě. Žáci potom společně
určují druhy ptáků, které vidí na fotografiích. V této fázi projektu se doporučuje pracovat
s atlasem ptáků (porovnávání obrázku v knize s fotografií). K jednotlivým fotografiím
dopíšeme název ptáka a zajímavé informace o něm. Práce se prezentují ve třídě (v programu
PowerPoint), nejlepší pomocí dataprojektoru.

8. Projekt: Člověk
Ročník: třetí, čtvrtý
Cíl: seznámit se s lidským tělem, získat představu a naučit se odborně pojmenovat jednotlivé
části těla.
Forma práce: skupinová práce
Každá skupina pracuje na jiné úloze a po ukončení práce prezentuje své výsledky před třídou.
Potom si skupiny vyberou vždy další činnost, na které budou pracovat tak, aby se činnosti ve
skupinách prostřídaly. V závěru, kdy každá skupina prošla všemi činnostmi, si žáci mohou
výsledky své práce a jednotlivých činností porovnat.
Pomůcky: balicí papír, pastelky, fotoaparát
Seznam činností:
a) Obkresli na papír svou ruku, pojmenuj ústně a potom napiš její jednotlivé části.
b) Obkresli na papír svou nohu, pojmenuj ústně a napiš její jednotlivé části.
c) Obkresli na papír tělo spolužáka, pojmenuj ústně a napiš jeho jednotlivé části.
Stejnou činnost můžeme provést se žáky i pomocí fotoaparátu. Tady je však nutná určitá
dovednost žáka, protože žáci vyfotí svou ruku, nohu, tělo spolužáka. Učitel žákům pomáhá
stáhnout do počítače, potom už každý pracuje sám se svými fotografiemi.Žáci fotografie
vytisknou a dále s nimi pracují v programu, který ovládají. Tato činnost je pro žáky zajímavá,
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protože žák popisuje své tělo nebo jeho části, které si sám mohl vyfotit, nakreslit. Žák si
praktickým způsobem procvičuje popis jednotlivých částí těla.

9. Projekt: Člověk- kostra
Ročník: třetí
Cíl: seznámit se s jednotlivými částmi svého těla, získat představu o něm a naučit se odborně
pojmenovat kostru.
Forma práce: individuální, práce ve dvojicích
Pomůcky: PC, program NaturalArt
Samostatná práce na PC v programu NaturalArt. Žáci si v tomto programu najdou obrázky
jednotlivých částí kostry. Úkolem žáků je sestavit z jednotlivých obrázků kostru člověka.
Jednotlivé části kostry pojmenují a přidají text s popisem nebo informacemi, které získali.
Pomáhají si i vyhledáváním obrázků na internetu. Doporučuje se pracovat s vyhledávačem
Google.
Úkoly:
1. Otevři si program NaturalArt.
2. Z jednotlivých částí slož kostru člověka.
3. Popiš jednotlivé části kostry.
4. Soubor si ulož pod názvem kostra tela_jmeno do Moje dokumenty.
5. Otevři si nové okno a vlož do něj obrázky kostry ruky a nohy.
6. Popiš jednotlivé části kostry ruky a nohy.
7. Soubor si ulož pod názvem kostra ruky a nohy _ jmeno do Moje dokumenty.

10. Projekt: Souhvězdí
Ročník: čtvrtý
Cíl: Zjistit, že jasnější hvězdy na obloze tvoří různé obrazce, a ty nazýváme souhvězdími.
Seznamovat se s jednotlivými souhvězdími a vědět, že se označují různými názvy jako Velký
vůz, Malý vůz, Beran, Delfín, Býk.
Forma práce: práce ve dvojicích, skupinová práce
Pomůcky: PC, program NaturalArt, tiskárna
Žáci na internetu nebo v encyklopediích si najdou různá souhvězdí. Mohou zjistit i původ
pojmenování daného souhvězdí. Následuje samostatná práce s PC v programe NaturalArt.
Žáci mohou dle přání pracovat i ve dvojicích. Potom v daném programu vytvoří vesmír, do
kterého umístí zvolené souhvězdí.
Úkoly:
1. Otevři si program NaturalArt.
2. Vybarvi pozadí, do kterého umístíš hvězdy souhvězdí.
3. Napiš název souhvězdí, které budeš vytvářet.
4. Zvol vhodnou barvu písma.
5. Vlož do připraveného pozadí jednu hvězdu, která do souhvězdí patří.
6. Nakopíruj další hvězdy a pomocí nich vytvoř vybrané souhvězdí.
7. Výsledek své práce vytiskni.
8. Projekt vyhodnoťte.
9. Udělejte si výstavku prací ve třídě nebo ve vestibulu školy.
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11. Projekt – Vesmír (prostorová práce)
Ročník: čtvrtý
Cíl: Zjistit, že planety mají různou velikost a pohybují se v různých vzdálenostech od Slunce
po oběžných dráhách, které mají téměř kruhový tvar.
Forma práce: skupinová
Pomůcky: knihy, encyklopedie, PC, polystyrenové kuličky různé velikosti, drátek, barevný
papír, temperové barvy, balicí papír, provázek, lepidlo, žvýkačka.
(Pokud nemáme polystyrenové kuličky, můžeme použít škrob, lepidlo a novinový papír)
Žáky rozdělíme do deseti menších skupin. Každá skupina bude vyhledávat informace
o planetách a Slunci v knihách nebo na internetu. Následně v každé skupině proběhne tzv.
brainstorming a poté prezentace skupin před třídou Zjistíme, jestli žáci mohou aplikovat
poznatky, které získali. Přesvědčíme se o tom při vypracovávání následujících úkolů. Žáci
mají vybarvit planety podle informací, které získali, a umístit je na jejich oběžné dráhy. Žáci
oběžné dráhy vytvoří pomocí provázku, který přilepí na balicí papír. Ten bude představovat
vesmír, proto jej žáci vybarví. Jednotlivé planety přilepí.
Úlohy:
1. Získejte informace o jedné z následujících planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun, Pluto a o Slunci.
2. Ve skupině si vyměňte informace, které jste získali.
3. Získané informace předejte jako skupina třídě.
4. Na základě získaných informací pokuste se vybarvit vámi vybranou planetu.
5. Vytvořte oběžné dráhy z provázku.
6. Připevněte svou planetu na správné místo.
7. Řekněte, co jste v rámci projektu dělali a jak se vám projekt líbil.
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1. Člověk
Člověk
Cíle

Hodinová dotace
Místo výuky
Koncepce vyučování
Vzdělávání

Pochopit fungování lidského těla a zdravý životní styl, aktivní
ochrana vlastního zdraví.
- poznat vnitřní orgány a jejich funkce,
- poznat a vysvětlit vliv aktivit na kardiovaskulární systém,
- pochopit, co ovlivňuje činnost srdce, proč se mění pulz a co
jej ovlivňuje,
- naučit se pozorovat svůj dech,
- pochopit význam stromů při tvorbě kyslíku, který je nutný při
dýchání,
- chápat prevenci proti zubnímu kazu, poznat funkci zubů,
- dokázat určit smysly, které zapojujeme při jednotlivých
činnostech.
Vypracování úloh: 4 vyučovací hodiny
Práce na projektech: Člověk, Člověk-kostra, Vnitřní orgán
- 6 vyučovacích hodin
Třída, počítačová učebna, knihovna.
Problémové a skupinové vyučování.
Metody: motivační rozhovor, diskuse, brainstorming, mapa
pojmů, pozorování, projekt.
- vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na podněcování zvědavosti
a zkoumání jevů a událostí,
- vyučování je postaveno na pozorovacích a výzkumných
aktivitách.

V tematickém celku „ Člověk“ žáci získají základní vědomosti o sobě jako důležité složce
životního prostředí. Seznámí se s procesy krevního oběhu, naučí se, jak se dá ovlivnit činnost
srdce, naučí se měřit tep, uvědomovat si smysly při jednotlivých činnostech, pochopí význam
stromů pro tvorbu kyslíku, naučí se pracovat s odbornými pojmy a pochopí význam zubní
hygieny.
V úvodním motivačním rozhovoru učitel by měl věnovat pozornost novým pojmům, které se
v jednotlivých úlohách objevují, a dává prostor motivačním otázkám a odpovědím. Využívá
výchozí poznatky žáků – tzv.prekoncepty, které žák získá z vlastních zkušeností a vědomostí
nabyté z vyučování, a fixované prostřednictvím dostupných médií a literárních zdrojů.
Práce ve třídě je individuální nebo skupinová. Žáci jsou rozděleni do menších skupin, ve
třetím ročníku se doporučují dvoučlenné skupiny. Skupiny jsou heterogenní a řeší vždy stejné
úlohy podle pokynů v projektu. Důležité jsou smyslové vnímání, získávání zážitků a praktické
dovednosti. Problémové úlohy a hypotézy pomáhají žákům pochopit daný problém, aby se
naučili informace vyhledat a pracovat s nimi. Při realizaci projektů a některých úloh skupiny
nebo jednotlivci prezentují výsledky svých pozorování, zjištění a tvrzení. Získané údaje
zdůvodňují. Prezentace všech skupin končí porovnáváním výsledků jednotlivých skupin. Při
řešení projektů některé úlohy vyžadují samostatnou domácí práci, především práci
s literaturou, internetem a multimédii, čímž rozvíjíme i praktické dovednosti žáků.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Příklady otázek kladených v rámci motivačního rozhovoru:
− Proč je člověk součástí živé přírody?
− Který živočich se nejvíc podobá člověku?
− Čím a v čem se člověk liší od ostatních živočichů?
− Kde se nachází krev?
− Jak se dostává potrava do našeho těla?
− Co řídí naše vnitřní orgány?
− Pozorujte svůj dech. Co se děje při každém nádechu a výdechu?
− Co tvoří oporu našeho těla?
− Co se děje se svaly tvého těla při zátěži?
− Jakou funkci plní svaly a co nám umožňují?
− Proč nazýváme kůži ochranným ústrojím?
− Jak si můžeme změřit puls?
− Jaký význam má správná životospráva a dostatek pohybu pro člověka?
− Proč je kostra opěrným a ochranným ústrojím?
Kognitivní procesy

Úlohy:
Vyjmenuj smysly.
Vědomost – zapamatovat si Popiš trávicí soustavu.
Přiřaď správné názvy do vět.
Doplň správná slova do vět.
Pojmenuj jednotlivé části těla.
Pojmenuj jednotlivé části trávicí soustavy.
Pojmenuj jednotlivé části dýchací soustavy.
Pojmenuj vnitřní orgány.
Řekni, kdy se tvůj puls zvýší.
Porozumění – porozumět
Řekni, co to znamená, když se řekne, že tvoří opěrnou soustavu.
Vysvětli, jak funguje některý vnitřní orgán.
Uveď nějaký příklad takového orgánu.
Řekni, k čemu potřebuješ srdce.
Oprav nesprávná tvrzení a řekni, proč jsou nesprávná.
Vyjádři vlastními slovy, proč je čištění zubů důležité a jak
pomáhá při ochraně proti zubnímu kazu.
Zkontroluj tabulku svého spolužáka, který doplnil údaje o počtu
stromů při tvorbě kyslíku.
Aplikace - aplikovat
Nakresli obrázek některého vnitřního orgánu.
Uveď příklad činností, při kterých se ti zvýší činnost srdce a máš
rychlejší puls.
Zdůvodni svá tvrzení.
Analýza – analyzovat
Rozděl do skupin jednotlivé činnosti podle toho, jaký smysl byl
při této činnosti použit.
Uspořádej slova tak, aby bylo jasné, jak probíhá trávení.
Řekni, proč je nutné, aby se krev dostala ke všem orgánům.
Řekni, co ses naučil o lidském těle.
Rozhodni, které z tvrzení je pravdivé.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Hodnocení – hodnotit

Syntéza – tvořit

Řekni, proč byla jiná skupina lepší.
Kdybys dával za projekty medaili, řekni, který projekt dáš na 1.
/2. 3./ místo.
Porovnej jednotlivé ukázky (kresba ruky, nohy, těla).
Řekni nějakou zajímavost o lidském těle, kterou znáš.
Napiš příběh o zubech.
Slož v programu NaturalArt tělo člověka.
V rámci týdne ochrany zdraví si naplánuj jídelníček a aktivity,
které budeš dělat.

1. Člověk

1.1 Problém: Co je to tlukot srdce?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Potřebuješ srdce? Je nutné, aby se krev dostala k všem orgánům? Jak srdce pumpuje krev?
Bije ti srdce stejným tempem?
Postup:
Rozdělte se do skupin po čtyřech.
Vzájemně si změřte puls. Jednomu žákovi měří puls dva jeho spolužáci. Jeden měří na pravé
ruce a druhý na levé ruce. Čtvrtý žák ve skupině zapisuje údaje.
Co jste zjistili? Jsou hodnoty stejné na pravé i levé ruce? Jsou hodnoty u všech spolužáků
stejné?
Výsledek:
..............................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
10%
80%
100 %

1.2 Problém: Víš, jak ovlivnit činnost srdce?
Napiš seznam činností, které ovlivňují tlukot srdce. Uveď činnosti, které vykonává člověk
a při kterých se mu zvýší srdeční činnost (srdce bije rychleji). Zjisti, co ještě může ovlivňovat
činnost srdce. Pozoruj například své okolí.
Je zrychlená činnost srdce výsledkem nějakých aktivit nebo je to odpověď na podněty kolem
tebe?
..............................................................................................................................................
Sandra si před během změřila puls. Potom si puls měřila každých pět minut běhu. Po běhu si
výsledky zaznamenala do grafu.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Zjisti, jaký byl puls Sandry před během.
......................................................................................................................................................
Co se stalo s jejím pulsem a se srdeční činností v prvních pěti minutách běhu?
...................................................................................................................................................
Podívej se na graf a řekni, co se dělo s jejím pulsem mezi body X a Y.
.....................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
10%
20%
20%
40%
100 %

1.3 Napiš, které smysly musela Ema použít při těchto činnostech:
1. Pozorovala tvar, barvu a pohyb.
..............................
2. Rozeznávala tóny, poslouchala rozhovor. ..............................
3. Rozeznávala slané, kyselé, hořké, sladké. ...............................
4. Rozeznávala drsnost, hladkost, chlad.
..............................
5. Cítila různé pachy, čichala.
..............................
b) Pozoruj svůj dech.
Odhadni, kolik krát za minutu se nadechneš a vydechneš.
Můj odhad: .....................................................................
Porovnej svůj odhad, když víš, že člověk se za minutu nadechne a vydechne asi 16 krát.
Jeden vzrostlý strom vyrobí kyslík asi pro 3 lidi na den. Zjisti z tabulky, kolik stromů vyrobí
kyslík pro tvé spolužáky ve třídě.
c) Doplň tabulku.
lidé
3
6
stromy
1
2
d) Vyber správný pojem a doplň do vět.
mozek
játra
žaludek
střeva

9
3
plíce
ledviny

12

18

24

srdce

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Dýchání nám umožňují ....................... .
...................... zpracuje potravu.
Z krve se odstraňují škodlivé látky v ......................... .
Oběh krve zabezpečuje .................................. .
....................... řídí všechny činnosti našeho těla.
........................... je chemickou továrnou.
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
10%
10%
40%
10%
100 %

1.4 Projekt: Vyber si jeden vnitřní orgán a zjisti o něm co nejvíc informací.
a) Vnitřní orgán nakresli.
Řekni o něm svým spolužákům ve třídě.
Věděl/Věděla jsem:

Zjistil/Zjistila jsem:

b) Zjisti, jestli vnitřní orgány na obrázku jsou správně pojmenované. Pokud ne, tak názvy
oprav.
Mozek

Srdce
Plíce
Játra
Žaludek
Střeva

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
40%
10%
30%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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1.5 Čtyři žáci si zapisovali, jak často si čistí zuby.
Jméno

Před snídaní

Zuzana
Michal
Lenka
František

☺
☺

Po snídani
☺
☺

Před dopolední Před spaním
svačinou
☺
☺
☺
☺

Podívej se na tabulku a odpověz na následující otázky. Odpověď zdůvodni.
a) Který ze spolužáků bude pravděpodobně mít nejzdravější zuby?
.......................................................................................................................................................
b) Proč čištění zubů pomáhá snižovat tvorbu zubního kazu?
.......................................................................................................................................................
c) Které z následujících možností by nejvíce pomohly omezit zubní kaz? Vyznač jednu
z možností:
pít více pomerančového džusu
□
jíst méně cukru
□
jíst méně tuku
□
jíst více zeleniny
□
d) V ústní dutině máme různé typy zubů. Každý typ zubů má jinou funkci.
Zjisti, jakou funkci mají:
Stoličky:........................................................................................................................................
Řezáky:.........................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
50%
30%
10%
100 %

1.6 Problémová úloha: Umíš popsat, kudy v našem těle putuje potrava?
Zakresli a popiš, kudy prochází potrava, kterou Ema právě snědla.
Ema si ukousla kousek jablka, který dále putoval ústy do ......................

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
10%
30%
30%
100 %
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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2. Houby
Houby
Cíle

Hodinová dotace

Místo výuky
Koncepce vyučování
Vzdělávání

Naučit se pracovat s mikroskopem a chápat na příkladě význam
a využití mikroskopu. Zjistit podmínky tvorby plísní, pochopit
proces kvašení, ověřit si vědomosti praktickými dovednostmi.
- umět používat mikroskop a lupu,
- osvojit si základní postupy pozorování,
- poznat podmínky pro vytvoření plísní,
- zjistit způsob výroby chleba,
- uvést význam půdních bakterií,
- objasnit příčinu vzniku plísní,
- zjistit podmínky pro tvorbu plísní,
- prezentovat svoje produkty a prezentace.
Vypracování úloh - 2 vyučovací hodiny
Práce na projektech: Udělej si svůj vlastní chléb, Znáš
bojovníka, Rozklad materiálů v půdě
- 6 vyučovacích hodin v průběhu jednoho měsíce
- 2 hodiny ČJ - sloh
Třída, kuchyňka, domácnost
Problémové a skupinové vyučování.
Metody: motivační rozhovor, diskuse, brainstorming, dlouhodobé
pozorování, projekt.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na podněcování poznávací
zvědavosti a zkoumání jevů a událostí, vyučování je postaveno na
pozorovacích a praktických aktivitách.

V tematickém celku „ Houby“ žáci získají základní vědomosti o houbách jako důležité složce
životního prostředí. Seznámí se s procesem kvašení, zjistí podmínky vhodné pro tvorbu plísní,
naučí se, jak se s ní dá bojovat, naučí se, co se stane s předměty v půdě, naučí se pracovat
s odbornými pojmy, pochopí, co jsou to houby a kde všude se s nimi setkáváme.
Celé toto téma se zaměřuje na pozorování a získávání praktických dovedností při práci
s mikroskopem. Získané údaje je vhodné zaznamenávat do tabulek.
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru:
− Co nám může ulehčit pozorování?
− Může se změnit hmotnost chleba po vysušení?
− Jak bys postupoval při pečení chleba?
− Kde dokážeš zjistit, které suroviny potřebuješ na výrobu chleba?
− Kde všude se nacházejí houby?
− Co ovlivňuje vznik plísní?
− Co nám může pomoci v boji proti plísním?
− Rozloží se v půdě všechny materiály?
− Co se děje s různými druhy materiálů v půdě?
Práce ve třídě a terénu při aktivitách je skupinová. Žáky rozdělíme do heterogenních skupin.
Všechny skupiny řeší vždy stejné úlohy podle pokynů úlohy v projektu nebo v jednotlivých
úlohách. Důležité je smyslové vnímání, získávání zážitků a praktické dovednosti. Problémové
úlohy a hypotézy pomáhají žákům pochopit daný problém a vedou je k tomu, aby se žáci

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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naučili informace vyhledat a pracovat s nimi. Při realizaci projektů a některých úloh
jednotlivci nebo skupiny prezentují výsledky svých pozorování, zjištění a tvrzení. Žáci
zdůvodňují získané údaje. Prezentace všech skupin končí porovnáváním výsledků
jednotlivých skupin. Při řešení projektů jsou některé úlohy určené k samostatné domácí práci,
například pečení chleba. Žáci činnost popisují v rámci své slohové práce.
Kognitivní procesy
Vědomost – zapamatovat si

Porozumění – porozumět
Aplikace - aplikovat
Analýza – analyzovat
Hodnocení – hodnotit

Syntéza – tvořit

Úlohy:
Vyjmenuj houby.
Popiš proces tvoření plísní.
Přiřaď správné názvy hub k jednotlivým obrázkům.
Vyber vhodné suroviny.
Řekni, kde se nejčastěji tvoří plísně.
Řekni, proč se zmenšila hmotnost chleba.
Řekni, proč si česnek poradil s plísní.
Urči, jestli lišejník patří do skupiny hub.
Nakresli obrázek muchomůrky červené.
Uveď příklady jedlých hub.
Zdůvodni, proč jsou jedovaté houby nebezpečné.
Rozděl do skupin tyto houby:
Řekni, co ses naučil o houbách.
Rozhodni, které tvrzení je pravdivé.
Řekni, proč byla daná skupina lepší.
Řekni, který projekt dáš na 1. /2. 3./ místo.
Porovnej dva libovolné projekty o houbách.
Shrň informace o houbách do pojmové mapy.
Napiš příběh o plechovce a jablku.
Napiš příběh o zrnu, které se dostalo až k tobě v podobě
chleba.
Naplánuj, kde bys v tvém okolí mohl sbírat houby.
Vytvoř vlastní recept na chléb.

2. Houby

Lenka s Matoušem odvážili hmotnost kousku čerstvého chleba. Tento kousek potom nechali 5
dní ve třídě.
2.1 Problém: Změní se hmotnost chleba po jeho vysušení?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
Postup:
Urči váhu krajíce chleba.
Chléb nechej na suchém místě po dobu pěti dní.
Po pěti dnech opět zjisti jeho hmotnost.
Co se stalo s chlebem? Vzrostla, zmenšila se jeho hmotnost nebo se vůbec nezměnila?

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Vysvětli:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
20%
50%
100 %

2.2 Upeč si svůj vlastní chléb
Pokuste se upéct chléb.
Upečte chléb s kváskem a bez kvásku.
Postup:
Potřebujete: 500 g hladké mouky, 2 dl vlažné vody, 2 lžičky cukru, ½ balíčku droždí (3,5 g),
1 lžíci soli, 1 lžičku kmínu, 1 lžíci octu.
Kvásek- do vlažné vody dáme cukr, přidáme droždí.
Začátek

po 5 minutách

po 25 minutách

Do nádoby vložíme mouku, sůl, kmín, ocet, všechno smícháme a potom vytvoříme kvásek.
Z přísad vypracujeme směs, kterou necháme odpočinout ½ - 1 hodinu na teplém místě.
Vykynuté těsto přeložíme do vymazané a moukou vysypané formy.
Upečeme.
Porovnej oba chleby. Co jsi zjistil?
Výsledek:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
40%
50%
100 %

2.3 Lenka s Matoušem podrobněji zkoumali plíseň.
Měli čtyři stejné kousky chleba. Každý kousek vložili do sáčku a dali na různá místa
v kuchyni. Po desíti dnech zaznamenali následující změny:
Tiskařský šotek nám informace vymazal, budete je muset doplnit!
Místo
chlebník
Teplota (◦ C )
14
Plíseň po 10
dnech

chladnička
4

mraznička
-4

parapet
19

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Do tabulky zakresli krajíc chleba s vytvořenou plísní a odpověz na otázky:
a) Kde umístíme chléb, aby se na něm nevytvořila plíseň?
.......................................................................................................................................................
b) Popiš, jak se v závislosti na teplotě tvoří plíseň.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
30%
30%
10%
10%
100 %

2.4 Problém: Znáš bojovníka, který si s plísní snadno poradí?
Hypotéza:
...................................................................................................................................................
Postup:
Pod dva skleněné zvony dejte chlíb s plísní.
Pod jeden zvon vložte kromě chleba i rozmačkaný česnek. Pod druhý česnek nedejte.
Pozorujte.
Zjistěte, co se bude dít pod zvonem, kde jste umístili česnek. Sledujte čas.
Výsledek:
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
30%
60%
100 %

2.5 Projekt: Rozklad materiálů v půdě.
Problém: Co se stane s papírem, který vyhodíme nikoli do odpadkového koše, ale na trávník?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Materiál: ohryzek jablka, papír, plechovka, chlebová kůrka, půda, 4 uzavíratelné nádoby, 4
nádoby bez víček, lupa
Postup:
Ohryzek, papír, část plechovky a chléb zahrabejte do 4 nádob s půdou. Označte je jmenovkou.
Půdu udržujte vlhkou.
Všechny objekty pozorování umístěte do uzavíratelných nádob bez půdy.
V průběhu 3-5 týdnů pozorujte změny objektů vašeho pozorování.
Svá pozorování zaznamenejte do tabulky.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Předměty
Ohryzek
Plechovka
chlebová kůrka
Papír

S půdou
Bez půdy
S půdou
Bez půdy
S půdou
Bez půdy
S půdou
Bez půdy

Předpokládané
změny

Změny po 3-5
týdnech

Jak se změní předměty v půdě? Které se změní nejvíc?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jaké změny jste pozorovali?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rozložily se některé předměty rychleji? Pokud ano, které? Ve které skupině?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
U kterých předmětů změna nenastala? Co se s nimi později děje?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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3. Ekosystém
Ekosystém

Cíle

Hodinová dotace

Místo výuky

Naučit se pochopit různé typy ekosystémů, význam základních
faktorů důležitých pro život organismů v nich, poznat typické
představitele daného systému. Naučit se lépe poznávat okolí své
školy – flóru a faunu.
− poznat typické představitele jehličnatých a listnatých stromů,
− pochopit polní a travnatý ekosystém,
− dokázat pojmenovat části těla kvetoucí rostliny a vysvětlit
jejich význam,
− vysvětlit význam kyslíku pro vodní organismy.
− popsat základní části rostlinné buňky, jejich funkci,
− poznat léčivé rostliny v okolí svého bydliště a seznámit se
s možnostmi jejich využití,
− objasnit vzájemné vztahy živých organismů v polním
a travnatém ekosystému, ve vodním ekosystému
− poznat typické představitele bezobratlých, ptáků, savců žijících
v lese a jejich vzájemné potravní vztahy,
− uvést příklad býložravého, masožravého a všežravého savce,
− popsat živočichy na základě charakteristických znaků, stavby
těla, zařadit je do skupin na základě těchto znaků,
− vysvětlit užitečnost jednotlivých živočichů v přírodě
− objasnit princip rozmnožování živočichů,
− chápat pojem obojživelník,
− popsat způsob pohybu živočichů,
− - poznat typické představitele vodních organismů, organismů
žijících v břehových porostech, mikroskopických živočichů,
bezobratlovců, hmyzu, ryb, ptáků a savců.
Vypracování úloh
2.3 - 1 hodina
2.4 - 2 hodiny projekt: Vzájemné vztahy
2.5 - 1 hodina
2.6 - 1 hodina
2.7 - 1 hodina
2.8 - 1 hodina projekt: Vytvořte si knihu hádanek
2.9
- 1 hodina projekt: Je člověk masožravec?
2.10 - 1 hodina
2.11 - 1 hodina
3.10 - 1 hodina projekt: Vyprav se do okolí
3.11 - 1hodina projekt: Uvař si čaj
Práce na projektech: Poznávám své okolí, Jak si vytvořím jezírko
nebo rybník, Les, Lesní zvěř, Kvarteto o rostlinách, Ptáci
2 vyučovací hodiny na jeden projekt spojené mezipředmětovou
vazbou, například s hodinami ČJ, VV, IVT
Třída, okolí školy – exteriér, les, park, počítačová učebna,
knihovna, domov.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Koncepce vyučování
Vzdělávání

Problémové a skupinové vyučování.
Metody: motivační rozhovor, diskuse, brainstorming, mapa
pojmů, pozorování, projekt, dramatizace.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na podněcování poznávací
zvědavosti a zkoumání svého okolí. Vyučování je postaveno na
pozorovacích aktivitách a praktických dovednostech.

V tematickém celku „ Ekosystém“ žáci získají základní vědomosti o ekosystému jako důležité
složce životného prostředí. Seznámí se s různými typy ekosystémů, jejich představiteli i
podmínkami, naučí se popisovat jednotlivé živočichy a rostliny, zařazovat je do tříd, naučí se
pozorovat a vnímat své okolí, chápat význam rozmnožování, uvědomovat si odlišné
a společné znaky, naučí se pracovat s odbornými pojmy.
Důraz klademe na výběr projektů, které musíme vybrat a přizpůsobit tak, aby byly vhodné
a realizovatelné v daných podmínkách školy pro daný ročník.
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru:
− Proč se živočichové nepohybují stejným způsobem?
− Který živočich se nejvíce podobá člověku?
− Jaký význam mají potravní řetězce?
− Proč se neživí všichni živočichové stejnou potravou?
− Ve kterém ročním období se někteří živočichové přesouvají do jiného prostředí?
− V čem se liší obojživelník od ostatních živočichů?
− Mohou žít všichni živočichové ve stejném prostředí?
− Je odlišné rozmnožování u jednotlivých druhů živočichů? Proč?
− Které důležité znaky jsou potřebné k popisu živočichů nebo rostlin?
− Proč všechny rostliny nerostou na louce?
− Čím jsou nám prospěšní jednotliví živočichové?
− Kterého živočicha bychom nenašli v našich podmínkách?
− Můžeš si vytvořit jezírko, aniž bys měl o něm potřebné informace?
− Čím se odlišují živočichové od člověka?
− Co všechno mají společné rostliny a živočichové?
− Jaký význam mají pro člověka rostliny a živočichové?
Práce ve třídě a v terénu při aktivitách je skupinová. Žáky rozdělíme do heterogenních
skupin. Všechny skupiny řeší vždy stejné úlohy podle pokynů v projektu nebo pokynů
v jednotlivých úlohách. Důležité je smyslové vnímání, získávání zážitků a praktické
dovednosti. Problémové úlohy a hypotézy pomáhají žákům pochopit daný problém, aby se
naučili informace vyhledat a pracovat s nimi. Při realizaci projektů a úloh jednotlivci nebo
skupiny prezentují výsledky svých pozorování, zjištění a tvrzení. Žáci zdůvodňují získané
údaje. Prezentace všech skupin končí porovnáváním výsledků jednotlivých skupin. Při řešení
projektů jsou některé úlohy určené k samostatné domácí práci, která je zaměřena na práci
s literaturou, internetem, s multimédii, čímž rozvíjíme i praktické dovednosti žáků.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Kognitivní procesy
Vědomost – zapamatovat si,

Porozumění – porozumět

Aplikace - aplikovat

Analýza – analyzovat

Hodnocení – hodnotit

Syntéza – tvořit

Úlohy:
Vyjmenuj jehličnaté a listnaté stromy.
Popiš stavbu těla rostliny.
Přiřaď názvy bylin k jednotlivým obrázkům.
Vyber a vyznač ty byliny, které rostou ve tvém okolí.
Doplň správná slova do vět.
Pojmenuj jednotlivé části stromu.
Řekni, kdy se ropucha stěhuje z lesa do vody.
Řekni, kde najdeme mechy a kapradiny.
Řekni, co to znamená, když je živočich obojživelník.
Vysvětli, v čem je odlišné rozmnožování u ptáků a u savců.
Uveď příklady živočichů typických pro vodní ekosystém.
Řekni, proč někteří živočichové přezimují v našem podnebním
pásmu a jiné ne.
Oprav nesprávná slova v článku o savcích.
Urči, jestli daný živočich patří do skupiny obratlovců.
Změň potravní řetězec.
Nakresli les i se živočichy a rostlinami, které v něm najdeš.
Uveď příklad dalších živočichů, kteří žijí na břehu.
Zdůvodni, proč mohou někteří živočichové plavat.
Rozděl živočichy do skupin podle prostředí, ve kterém žijí.
Napiš podobné a odlišné znaky u hmyzu a u ptáků.
Uspořádej živočichy podle rychlosti pohybu, podle velikosti.
Řekni, co způsobilo vyhynutí jednotlivých živočichů a rostlin.
Řekni, co ses naučil o rostlinách a živočiších.
Rozhodni, které z uvedených tvrzení je pravdivé.
Řekni, který projekt tě nejvíce zaujal a proč.
Vyjádři připomínky k práci ve skupině.
Řekni, kterou aktivitu dáš na 1. /2. 3./ místo.
Porovnej jednotlivé úlohy.
Rozhodni, která úloha byla zajímavější a proč.
Dokaž, že rostliny potřebují vodu, světlo, teplo a vzduch.
Vyprávěj příhodu z lesa.
Napiš příběh o jednom živočichovi.
Napiš příběh pod názvem: O čem vyprávěl javor.
Vyrob rostlinku z odpadových materiálů.
Postav z lega park.
Vytvoř puzzle o rostlině nebo o zvířátku pro svého kamaráda.
Poskládej puzzle s obrázky zvířátek.
Poskládej pejsky pudla a boxera v programu NaturalArt.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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3. Ekosystémy
3.1 Děti pozorovaly živočichy v rybníku a jeho okolí.

a) Na základě vašich pozorování označ aktivity, které jsou charakteristické pro živočichy,
kteří mohou:
běhat
□
pohybovat se □
růst
□

plavat
slyšet
lovit

□
□
□

lézt
dělat hluk
vylučovat

□
□
□

rozmnožovat se
mýt se

□
□

b) Ke každému způsobu pohybu přiřaď tři živočichy z této skupiny:
užovka, žížala, slimák, žába, ryba, vydra, klokan, kobylka zelená. Název posledního
živočicha dopiš. Kteří z nich se vyskytují v blízkosti vod nebo žijí ve vodě? Napiš je.
Skáčou:
Plazí se:
Plavou:
c) Prohlédni si obrázky a napiš názvy organismů tak, aby se vytvořil potravní řetězec.
.....................................→ .............................................. →..........................................
larva chrostíka
mladí pulci
larva potápníka

živí se mladými pulci

živí se zelenými rostlinami

živí se mladými pulci

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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d) Do tabulky napiš název jednoho predátora, kořisti a producenta.
predátor

kořist

producent

e) Doplň potravní řetězec slovem nebo obrázkem do prázdného obdélníku.
obilí

hraboš

jestřáb

f) Vymysli a napiš svůj potravní řetězec:
.....................................→ .............................................. →..........................................
g) Vyhledej nesprávná tvrzení. Potrhni je a oprav.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Srna lesní je býložravec.
Žížala obecná je obratlovec.
Moucha domácí je hmyzožravec.
Krtek obecný je hmyzožravec.
Ovce domácí je masožravec.
Husa domácí je hrabavá drůbež.
Kapr obecný je bezobratlý.

h) V následujícím článku o savcích je pět chyb. Zahraj si na detektiva a chyby najdi. Svá
tvrzení zdůvodni.
Savci jsou neživí tvorové, kteří krmí svá mláďata mateřským mlékem. Patří mezi ně například:
sloni, psi, myši, velryby, krůty i zajíci. Dělíme je na masožravé, žravé, a všežravé. Od
ostatních živočichů se odlišují 3 znaky: 1. Tělo jim pokrývají chlupy. 2. Mláďata se nekrmí
mateřským mlékem. 3. Mají typický kloub dolní čelisti. Mezi masožravce patří tygr, mezi
býložravce pes a mezi všežravce medvěd hnědý.
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
10%
10%
20%
40%
100 %

3.2 Projekt: Vzájemné vztahy ve vodním ekosystému
Vystřihněte obrázky organismů žijících ve vodě, v blízkosti vody, v lese, a pod. Obrázky
nalepte na papír nebo je umístěte na tabuli, aby je žáci dobře viděli. Žáci si mohou přinést
z domu i obrázky vlastní.
a) Vyber z nich ty živočichy, kteří
1. žijí pouze ve vodě
2. vodu potřebují pouze k rozmnožování, jinak žijí na břehu
3. žijí v lese
Řešení zapiš do tabulky.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Žijí ve vodě

Žijí na břehu

Vodu potřebují pouze k
rozmnožování

b) Pod obrázky, na kterých jsou uvedeni živočichové a rostliny žijící a rostoucí ve vodním
ekosystému napiš rodové názvy (např. kachna, štika, dafnie, potápník,...)
c) Nakresli jezero. Obrázky živočichů a rostlin nalep na obrázek podle toho, kde organismy
rostlinné a živočišné říše žijí a rostou.
d) Šipkami v obrázku vyznač jeden potravní řetězec se čtyřmi organismy od potravy ke
konzumentovi.(např. střevíčník – dafnie – potápník - kachna)
e) Představ si následující situaci: V jezeře vyhyne jeden druh, což způsobí narušení jeho
ekologické rovnováhy. Který druh by to byl? Mělo by to vliv na ekosystém jezera?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
40%
20%
20%
20%
100 %

3.3 Jan na jaře potkal ropuchu, když se přemísťovala z lesa k vodě.
a) Umíš mu vysvětlit, proč to ropucha dělala? Myslíš, že měla po zimě velký hlad?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) Pojmenuj vývojová stadia žáby. Názvy stádií dopiš do obrázku.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.

36
c) Jak se nazývá tento způsob vývoje?
.................................................................................................................................................
d) Očísluj obrázky ve správném pořadí. Zdůvodni, proč jsi tak postupoval.

Vysvětlení:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
e) Skokan patří mezi obojživelníky. Víš, jak se nazývají dva jeho orgány, kterými dýchá
během svého života?
.................................................................................................................................................
f) Jaký je rozdíl mezi ropuchou a skokanem? Zjisti to v knížce nebo na internetu.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Myslíš, že ropuchy nevyhynou?
...............................................................................................................................................
g) Zahraj si: Rozmnožování živočichů
Na kartách je znázorněn životní cyklus žáby, žížaly, slepice, potkana, člověka a pod. Karty
jsou rozdány žákům, kteří karty skládají tak, aby vytvořili životní cyklus jednoho ze
živočichů. Vyhrává ten, kdo jako první poskládá kompletní životní cyklus jednoho živočicha.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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h) V této úloze jsou uvedena pořadí vývojového stadia hmyzu. Zjisti, které pořadí vývojového
stadia hmyzu je nesprávné. Vyznač jej.
A. larva, vajíčko, kukla, motýl
B. larva, kukla, vajíčko, motýl
C. kukla, larva, vajíčko, motýl
D. kukla, larva, motýl, vajíčko
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
20%
20%
10%
30%
10%
100 %

3.4 Inkubace vajec
Problém: Jak ptáci sedí na vejcích? Nerozbijí se?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Postup:
Šest vyfouknutých vajec umístěte těsně vedle sebe, podobně jako jsou vejce v hnízdě.
Na vejce položte objemnější knihu (např. slovník).
Pozorujte, jestli se něco bude dít.
Potom na ni položte další dvě knihy (může jich být i víc). Zjistěte hmotnost všech knih, které
jste použili. Hmotnost knih porovnejte s hmotností slepice.
Vysvětlení:
Co se stalo, když jste na vejce položili 1 knihu?
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Co se stalo, když jste na vejce položili 2 knihy?
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
80%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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3.5 Pomož Emě a Adamovi přiřadit živočichy do prostředí, ve kterém žijí.
a) Zapiš živočichy do připravené tabulky. Daná prostředí správně pojmenuj.
datel, veverka,mandelinka bramborová, srna, medvěd, kapr obecný, pijavice lékařská, čmelák
zemní, rak, vážka, kobylka zelená, babočka paví oko, zajíc polní, ještěrka zelená, bažant
polní, hraboš polní
A) ..................
B) ....................

C) ....................

D) ....................

A

B

C

D

A
čmelák zemní
kobylka zelená
ještěrka zelená
babočka paví oko

B
datel
Veverka
srna
medvěd

C
bažant polní
hraboš polní
zajíc polní
mandelinka
bramborová

D
kapr obecný
pijavice lékařská
rak
vážka

b) Vyškrtni rostlinu, která do daného prostředí nepatří. Pod tabulku napiš název prostředí, do
kterého rostliny správně patří a napiš proč.
A
B
C
D
hlaváček jarní
jahoda lesní
pomněnka bahenní
žabí vlas
kopretina bílá
přeslička lesní
slunečnice roční
prvosenka vyšší
mateřídouška
žito
ječmen
leknín bílý
stulík žlutý
kapraď samec
cukrová řepa
okřehek menší
A:...................................................................................................................................................
B:...................................................................................................................................................
C:...................................................................................................................................................
D:...................................................................................................................................................
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Jakub dal Emě hádanku. Pomoz Emě uhodnout živočicha z hádanky.
c) Přečti si text a napiš, o kom Jakub hovořil.
1.
2.
3.
4.

Tělo má pokryté srstí.
Má hmatové vousy.
Očichává potravu.
Drápky má většinou vtáhnuté.

d) Vytvoř dvě podobné opisné hádanky. Použij 4 důležité znaky. Hádanky dej dvěma
spolužákům ve třídě.
e) Zvířata a ptáci se pohybují různou rychlostí. Pomoz Jakubovi zjistit, který živočich se
pohybuje nejrychleji ve vodě, ve vzduchu a na souši.
kosatka
dravá
56 km/h

zajíc
polní
70 km/h

tučňák

pštros

26 km/h

72 km/h

sokol
stěhovavý
360km/h

gepard

vážka

120km/h

58 km/h

poštovní
holub
170km/h

Nejrychleji ve vodě se pohybuje ........................................... .
Nejrychleji ve vzduchu se pohybuje .................................... .
Nejrychleji po souši se pohybuje ........................................... .
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
10%
30%
20%
10%
100 %

3.6 Projekt: Vytvořte si knihu hádanek o zvířatech.
Žáci se rozdělí do skupin a určí si vedoucího skupiny. Každá skupina si vybere skupinu
živočichů, která žije ve stejném prostředí. (např. v lese, na louce, na poli, mohou to být
domácí zvířata). Žáci v rámci skupiny tvoří hádanky o zvolených zvířatech. Na vytvoření
hádanky musí vymyslet 5 charakteristických znaků živočicha - velikost, prostředí, barva, čím
má pokryté tělo, čím se živí. Charakteristické znaky napíšeme na tabuli. Kontrolujeme, jestli
je možno vytvořenou hádanku vyřešit. Žáci ve skupině si vytvořené hádanky rozdělí a každý
žák napíše jednu hádanku na papír a doplní ji ilustrací. Činnost ve skupině řídí vedoucí
skupiny. Na závěr každá skupina prezentuje svou práci, dává vytvořené hádanky ostatním
žákům ve třídě. Každá skupina si vytvoří svou vlastní knihu hádanek.
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
30%
50%
100 %

3.7 Projekt: Je člověk masožravec?
Žákům zadáme problémovou úlohu. Je člověk masožravec? Na tabuli žáci napíší, čím vším se
může člověk živit. Na plakát připravíme mapu pojmů, do které budou žáci třídit potraviny.
Úlohou žáků však bude nejen potraviny správně roztřídit do skupin, ale musí najít i princip
třídění. Žáci skupiny pojmenují.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Závěr:
a) Zjistili jsme, že člověk je ....................................................................................................

Potrava

b) Zjisti a vyznač, do které skupiny zařazujeme tyto živočichy. Zdůvodněte, proč.
A. zajíc, ovce, jelen, srna
a) býložravé

b) masožravé

c) všežravé

B. vydra, štika, slunéčko
a) býložravé

b) masožravé

c) všežravé

C. prase, vrána, veverka
d) býložravé

b) masožravé

c) všežravé

c) Vyškrtni živočicha nebo živočichy, kteří nepatří do této skupiny. Zdůvodni, proč.
vlk, jelen, liška, ovce, medvěd, srna, kůň (můžeš doplnit vhodnou ilustraci)
d) Dopiš další dva živočichy, kteří patří do této skupiny.
sova, pěnkava, drozd, skřivánek

......................... , ...............................

Jakub a Ema roztřídili živočichy do tabulky do dvou skupin. Zjisti, jak se jim podařilo
vyřešit tuto úlohu správně.
e) Pojmenuj jednotlivé skupiny.
1. skupina
.....................
2. skupina
..................

ryby

obojživelníci

plazi

ptáci

savci

moucha

žížala

slimák

housenka

rak

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
10%
30%
40%
100 %
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.

41
3.8 Projekt: Zjisti, proč je žížala přírodě prospěšná. Své tvrzení zdůvodni před třídou.
Zuzka s Michalem zjišťovali důležité informace o žížale. Vyplnili tabulku správně?
Žížala
ano
Vyrývá chodbičky v půdě.
•
Pohybem vytlačuje dolní vrstvy půdy na povrch.
•
Vyrýváním chodbiček neumožňuje pronikání vzduchu.
Vyloučené zbytky obsahují organické látky, které
nepodporují tvorbu humusu.
Živí se zbytky rostlin, které přijímá s půdou.
•
Nekypří půdu.
Do chodbiček vtahuje odumřelé zbytky rostlin.
•

ne
•
•
•

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
50%
20%
20%
100 %

3.9 Problém: Která část těla chrání ježky před liškami?
a) Hypotéza:
......................................................................................................................................
Keř poskytuje potravu, protože má listí, kterým se někteří živočichové živí.
Ježci se živí i slimáky.
b) Věty v části a) opisují jeden proces. O jaký proces jde? Odpověď označ křížkem.
růst
vylučování

□
□

pohyb
smysl

□
□

výživa
ani jeden z nich

□
□

Ježci rodí mladé. Rozmnožují se.
c) Které z následujících tvrzení říká, že i keře se rozmnožují? Řešení vyznač:
Nové listy rostou na jaře.
□
Listový pupen se otevírá na jaře.
Listy opadávají na podzim.
□
Semínka se rozptylují na podzim.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Následující graf zobrazuje, jak se hmotnost samičky ježka v průběhu roku mění.

ota (g)

Změny hmotnos
1000
900
800
700
600
500
400

d) Prohlédni si graf. Graf znázorňuje ztráty hmotnosti během zimního spánku. Z grafu vyčteš
i to, kdy se samičce narodila mláďata.
e) Podle grafu zjisti, ve kterém měsíci se mláďata narodila. Zdůvodni svoje tvrzení:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
10%
40%
30%
100 %

3.10 Projekt: Zjisti, jaké druhy stromů se vyskytují v okolí vaší školy.
Adam s Emou zjišťovali, jaké stromy rostou v okolí jejich školy. Byli na vycházce
a pozorovali stromy. Když se vrátili zpět do třídy, označili stromy, které rostou v okolí
jejich školy.
( ilustrace různých jehličnatých a listnatých stromů)
a) Pozorně si přečti text. Na základě textu vyhledej strom v přírodě a řekni, o jaký druh
stromu jde.
b) Svá pozorování zakresli a popiš vysvětlení:
I. Na větvi stromu roste jehličí ve dvou řadách. Jehlice jsou ploché a na spodní straně mají
dva bílé proužky. Šišky rostou vzpřímeně a mají vejcovitý tvar.

Je to ........................................ .

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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II. Na větvích roste dlouhé jehličí špičatého tvaru. Jehlice rostou ve svazcích po dvou. Šišky
jsou vejcovitého tvaru.
Je to ......................................... .

III. Větvičky jsou hustě obrostlé drobným špičatým jehličím. Šišky jsou válcovitého tvaru.
Když šišky dozrají, jsou převislé.

Je to ........................................... .

Poznáš dub, buk a břízu?
c) Vyhledej je ve svém okolí, zakresli a popiš je. Napiš, čím se liší.
Podrobnější informace zjisti na Internetu a vypracuj projekt. V atlasech rostlin, v encyklopedii
nebo na internetu zjisti název stromů. Pod obrázky zakresli jejich listy a a dopiš názvy.

1.

2.

d) Do textu místo čísel doplň správný název stromu a text si přečti ještě jednou. Jaké nové
informace ses dozvěděl?

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Mezi nejstarší stromy na Slovensku patří: (1)..............., která se nachází při bráně
Bojnického zámku. Má okolo 700 let a zasadil ji Matúš Čák Trenčiansky. V obci Dubinné se
nachází 750letý (2)................ Jeho název má obec ve svém názvu a erbu.
e) Opět si zahraj na detektiva. V článku o stromech je 6 chyb. Najdi je a označ. Svá tvrzení
zdůvodni.
Život na Zemi by bez nich nemohl existovat. Stromy přijímají ze vzduchu kyslík a vylučují oxid
uhličitý. Tento proces se nazývá fotosyntéza. Kořeny stromů nezpevňují půdu. Listy vydávají
velké množství vodní páry, a tak se nepodílejí na udržování koloběhu vody v přírodě. O
jehličnatých stromech se říká, že jsou vždy zelené. Patří mezi ně: borovice, smrk, olše.
Listnaté stromy mají jehlice, které opadávají na podzim. Mezi ně patří dub, buk, javor, jedle,
lípa i bříza.
f) Přečti si text. Doplň vhodná slova z následující nabídky :
lese, kmeny, pilu, housle, stolaři, lýkožroutem smrkovým
Lesník označil v .................... stromy napadené ................... . Stromy bylo nutné skácet. Lesní
dělníci je skáceli a dopravili na ..................... Tam ......................... stromů
opracovali
a nechali usušit. .................... z nich v dílnách vyrobili nábytek . Z některých kmenů vyrobili
.................... .
( stůl, počítač, dřevo, polička, vařecha, ubrus, skříň, strom),
Přírodninou byl:
................. surovinou
bylo:
............... a výrobky byly
.................................................................................................................................................
Víš, kolik let měl tento strom? Zjisti to a označ správnou odpověď.

A)

10

B) 6

C) 7

D) 15

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
10%
20%
30%
20%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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3.11 Projekt. Uvař si doma čaj. Zapiš si jeho název a zjisti , z jakých bylin byl čaj uvařen
a jaké léčivé byliny obsahoval. Popiš spolužákům , jak jsi čaj připravoval a co jsi o něm
zjistil (chuť, vůně, barva, ...).
a) Svá zjištění prezentuj před spolužáky.
b) Na základě prezentací barevně vyznač názvy těch bylin, ze kterých může Adam uvařit čaj:
rulík zlomocný, mateřídouška, ocún jesenní, lípa, jitrocel, vraní oko čtyřlisté, řepík, přeslička
rolní, lýkovec jedovatý
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
10%
10%
30%
20%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.

46

4. Stín a vesmír
Stín a vesmír

Cíle

Hodinová dotace
Místo výuky
Koncepce vyučování
Vzdělávání

Poznat jevy v přírodě a vesmír v míře, kterou jim umožňuje jejich
kognitivní úroveň.
− naučit se pozorovat stín během dne,
− dokázat vysvětlit tvorbu stínu,
− dokázat popsat daný jev,
− naučit se orientovat v čase,
− naučit se měřit a převádět jednotky,
− prezentovat své produkty a prezentace,
− naučit se spolupracovat a akceptovat názory jiných při práci
ve skupinách,
− vědět, že planety mají různou velikost a pohybují se kolem
Slunce po oběžných drahách,
− umět zakreslit různá souhvězdí,
− naučit se, že planety jsou ke Slunci přitahovány gravitační
sílou
− zjistit, že stejně velké předměty z různých materiálů
nedopadnou na Zem ve stejném čase
Vypracování úloh: 3 vyučovací hodiny
Projekty: Petr sedí před papírem, Nafoť si stín
Projekty: Vesmír, Souhvězdí
2 vyučovací hodiny na jeden projekt spojené mezipředmětově
s hodinami VV a INF
Třída, hřiště, počítačová učebna
Problémové a skupinové vyučování.
Metody: motivační rozhovor, diskuse, brainstorming, pozorování,
projekt.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na zkoumání jevů a událostí,
vyučování je postaveno na pozorovacích a výzkumných
aktivitách.

V tematickém celku „ Stín a vesmír “ žáci získají základní vědomosti o příčinách vzniku
stínu, o planetách a gravitační síle. Naučí se pozorovat daný jev během dne a zaznamenávat
dané výsledky, naučí se pracovat s mírami a časovými údaji. Naučí se aplikovat poznatky
o sluneční soustavě. Budou rozvíjet prostorovou představu o vzájemné poloze hvězd, planet
Sluneční soustavy a Země v průběhu dne, noci, roku.
Pokud realizujeme úlohy s mladšími žáky, větší důraz klademe na teoretický úvod každé
úlohy, který musí být silně motivačně zabarven prostřednictvím smyslového vnímání. Některé
úlohy si nejdříve můžeme se všemi žáky vyzkoušet prakticky na školním hřišti, později žáci
pracují na jednotlivých úlohách v menších skupinách.
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru:
− Proč vzniká stín?
− Co ovlivňuje jeho velikost?
− Čím se stín liší od skutečného objektu?
− Kde všude jsi už viděl stín?

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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−
−
−
−
−
−
−

Jak a za jakých podmínek lze stín nejlépe pozorovat?
Proč nevidíme stín v noci?
Jak se nazývají vesmírná tělesa, která obíhají kolem Slunce?
Proč Slunce neosvětluje celý povrch Země najednou?
Co způsobuje, že se střídá den a noc?
Proč jsou všechny předměty přitahovány k Zemi gravitační sílou?
Proč nedopadnou dva různé předměty na zem najednou, i když mají stejnou hmotnost?

Práce v terénu je skupinová, ve třídě je individuální nebo skupinová. Žáky rozdělíme do
heterogenních skupin. Všechny skupiny řeší vždy stejné úlohy podle pokynů v projektu nebo
pokynů v jednotlivých úlohách. Důležité je smyslové vnímání, získávání zážitků a praktické
dovednosti. Problémové úlohy a hypotézy pomáhají žákům pochopit daný problém, aby se
naučili informace vyhledat a pracovat s nimi. Při realizaci projektů a úloh jednotlivci nebo
skupiny prezentují výsledky svých pozorování, zjištění a tvrzení. Žáci zdůvodňují získané
údaje. Prezentace všech skupin končí porovnáváním výsledků jednotlivých skupin. Při řešení
projektů si skupina pomáhá praktickými aktivitami, dostupnou literaturou a Internetem. Práce
žáků mohou být vystaveny ve třídě nebo ve vestibulu školy.
Kognitivní procesy
Vědomost – zapamatovat si
Porozumění – porozumět

Aplikace - aplikovat

Analýza – analyzovat
Hodnocení – hodnotit

Syntéza – tvořit

4.

Úlohy:
Popiš, jak jsi měřil/la délku stínu.
Řekni, kdy jsi během dne viděl stín nejlépe.
Vyjmenuj planety.
Vysvětli, proč se stín vytvořil.
Vysvětli, proč se střídá den a noc.
Nakresli stín tvého hrnku.
Řekni, co musíš udělat, abys viděl stín, který chceš nakreslit.
Nakresli 3 obrázky tak, aby ukazovaly stín ráno,v poledne
a večer.
Uveď další příklady předmětů, které vytváří slabý stín.
Nakresli vesmír.
Řekni, proč stín ve 13: 00 hod. byl nejkratší.
Řekni, kterou aktivitu dáš na 1. /2. 3./ místo, Porovnej a
rozhodni, které úlohy byly pro tebe těžší a které jednodušší.
Zdůvodni proč.
Vyhodnoť jednotlivé projekty o vesmíru.
Napiš příběh: Jak mě pronásledoval stín.
Vytvoř prostorovou práci – Vesmír

Stín

4.1 Problém: Mění se stín během dne?
Jirka s Viktorií se rozhodli, že budou měřit délku stínu, kterou vrhá tyč během dne v létě.
Zkuste to i vy. Budete pracovat na školním hřišti. Vyberte vhodné místo a tyč na ně umístěte.
Změřte délku tyče a pozorujte její stín během dne.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Problém: Zakresli směr a délku stínu.
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Jirka s Viktorií začali sledovat stín v devět hodin ráno.
a) Jak vypadal stín tyče? Popiš nebo zakresli.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Další pozorování stínu proběhlo každou hodinu. Jsou tři hodiny odpoledne a vypadá to, že se
slunce nachází na jiném místě než ráno. Opravdu se Slunce pohybuje? Přemístilo se?
Vysvětli:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V sedm hodin večer slunce opět změnilo svou pozici. Které z obrázků znázorňují stín slunce
přesně sedm hodin večer? Vyber a označ.
stín doprava

stín doleva

stín rovně

Po všech měřeních Jirka zapsal naměřené údaje do tabulky:
Čas
Délka stínu
10
132 cm
11
109 cm
12
91 cm
13
80 cm
14
?
15
108 cm
b) Z daných možností vyber tu, která vyjadřuje délku stínu ve14. 00 hodin.
81 cm □
90 cm □
105 cm □

110 cm □

c) Proč byl stín ve 13. 00 hodin nejkratší?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dva žáci drží předměty- papír a plastickou fólii- mezi lampou a zdí. Zjistili, že papír
vrhá tmavý stín a plastická fólie nejasný, slabý stín.
d) Vysvětli, proč jsou stíny rozdílné.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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e) Označ předměty, které vrhají slabý stín.
Dřevěná hračka
□
Kniha
□
Čistá plastová sklenice
□

Pauzovací papír
Zrcadlo

□
□

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
40%
30%
100 %

4.2 Projekt: Petr sedí před velkým papírem a svítí na něj lampa. Zuzka kreslí na papír
Petrův stín. Vyzkoušej si to.
a) Napiš, jak by mohla Petrova hlava vrhat větší stín?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Co by Viktorie musela udělat,
možnosti.
Přiblíží se blíž k papíru.
Lampu postaví k Petrovi.
Řekne Petrovi, aby šel blíž k lampě.

aby Petrova hlava vrhala
□
□
□

větší stín? Označ správné

Použije větší lampu.
Použije jasnější lampu.
Posune lampu dál od Petra.

□
□
□

c) Vysvětli, jak je možné, že se na papíře vytvořil Petrův stín.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
40%
20%
20%
100 %

4.3 Co vidíte na obrázku? Popište.

.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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a) Který ze znázorněných stínů je správný? Stín A nebo B nebo oba? Kdy vznikl tento stín za slunečného nebo zamračeného počasí? Vysvětli a zdůvodni svou odpověď.
A

B

Vysvětlení:
.......................................................................................................................................................
b) Který stín je správný -A nebo B? Kdy vznikl tento stín – za slunečného nebo zamračeného
počasí? Vznikl v noci nebo ve dne? Vysvětli a zdůvodni svou odpověď.
A
B

Vysvětlení:
......................................................................................................................................................
c) Který stín je správný - A nebo B? Kdy vznikl tento stín- za slunečného nebo zamračeného
dne? Vznikl ve dne nebo v noci? Vysvětli a zdůvodni svou odpověď.
A

B

Vysvětlení:
.......................................................................................................................................................
d) Pozorně si prohlédni obrázky. Který stín je správný? Zdůvodni.
A

B

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Vysvětlení:
....................................................................................................................................................
e) Pozorně si prohlédni obrázky. Který stín je správný? Zdůvodni.
A

B

Vysvětlení:
...................................................................................................................................................
f) Pozorně si prohlédni obrázky. Který stín je správný? Zdůvodni.
A

B

Vysvětlení:
...................................................................................................................................................
g) Projekt: Vyfoť si stín nějakého obrázku. Zjisti podmínky, za kterých se nám objeví stín za
obrázkem, který chceš vyfotit.
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
50%
50%
100 %

4.4 Jakub měl v ruce 3 stejně velké kuličky z různých materiálů. Jedna byla ze dřeva,
druhá z polystyrenu, třetí z kovu. Jakub kuličky pustil na zem z výšky 10 m.
Hypotéza: Dopadly všechny kuličky na zem najednou? Pokud nedopadly, zjisti proč.
................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
90%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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5. Látky a jejich vlastnosti
Látky a jejich vlastnosti

Cíle

Hodinová dotace
Místo výuky
Koncepce vyučování
Vzdělávání

Pochopit, že kolem nás se nachází různé věci, které se od sebe
liší.
- poznat vlastnosti pevných látek,
- poznat horniny a jejich využití při zhotovení výrobků,
- vysvětlit vodivost materiálů pro praktické využití a umět
zdůvodnit, proč je nutná bezpečnost při práci s nimi,
- prezentovat své produkty a prezentace,
- naučit se spolupracovat a akceptovat názory jiných při práci
ve skupinách,
Vypracování úloh
5.1 – 5.5 : 2 vyučovací hodiny
Projekt: Má teplota vliv na vypařování:1 hodina
5.7– 5.10: 2 vyučovací hodiny
Třída, speciální učebna - laboratoř
Problémové a skupinové vyučování.
Metody: motivační rozhovor, diskuse, brainstorming, mapa
pojmů, pozorování, projekt.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na zkoumání jevů a událostí,
vyučování je postaveno na pozorovacích a výzkumných
aktivitách.

V tematickém celku „ Látky a jejich vlastnosti“ žáci získají základní vědomosti o látkách,
které se nacházejí všude kolem nich, zjistí, které látky se ve vodě rozpouští a které ne. Zjistí,
že je můžeme dělit na základě této vlastnosti na rozpustné a nerozpustné. Zjistí podmínky
rozpustnosti, které závisí na teplotě. Naučí se pracovat s jednotkami objemu. Seznámí se s
látkami hořlavými. Dále se seznámí s využitím filtrace, vypařování, prosívání. Naučí se, jak
se dá ovlivnit princip vypařování. Zjistí, že látky vyžíváme při výrobě podle toho, jaké mají
vlastnosti.
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru:
− Můžeme oddělit sůl od vody? Jak?
− Proč se některé látky ve vodě nerozpustí?
− Čím se dá ovlivnit rozpustnost cukru?
− Co se může stát s hrncem, který není vyroben z vhodného materiálu?
− Jak zjistíme druh horniny?
− Je každý materiál vhodný k výrobě schodů?
− Čím můžeš přitáhnout drobný kovový předmět, který se nedá pořádně chytit do ruky?
− Proč je někdy nutné měřit objem tekutin a vážit hmotnost látek?
− Proč musíme dávat pozor při pokusech s vodou a ohněm?
Kognitivní procesy
Vědomost – zapamatovat si

Úlohy:
Vyjmenuj horniny.
Popiš slídu.
Řekni, které látky se rozpustí ve vodě.

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Porozumění – porozumět
Aplikace - aplikovat

Analýza – analyzovat

Hodnocení – hodnotit
Syntéza – tvořit

Řekni, proč se ve vodě nerozpustí všechny látky.
Řekni, čím můžeme přitáhnout menší kovový předmět.
Urči, jestli porcelán patří do skupiny křehkých látek.
Změň hmotnost látky (cukr).
Nakresli obrázky, které ukazují, odkud se může vypařovat
voda.
Uveď příklad látek v domácnosti, které se rozpouštějí.
Rozděl do skupin následující látky: papír, benzín, plyn,
limonáda, med, sklo,..
Uspořádej látky podle tvrdosti. Začni nejtvrdší.
Řekni, co ses naučil o látkách.
Rozčleň potraviny do tří skupin podle jejich vlastností
(mouka, olej, káva, voda,…)
Řekni, která úloha ti způsobila největší problémy.
Řekni, která úloha byla pro tebe zajímavá a proč.
Porovnej jednotlivé úlohy.
Napiš příběh o dešťové kapce.
Vyrob plakát o různých měřidlech.
Udělej doma pokus, který tě zaujal.
Zhotov panáčka z různých materiálů.

5. Rozpustnost
5.1
Problém: Dá se oddělit písek od cukru?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
Jak bys oddělil směs písku a cukru?
a) Vyber pojem a správně doplň do vět tak, abys našel způsob, jak oddělit písek od cukru.
mrznout
přefiltrovat

vypařit
rozpustit

zahustit
roztopit

zamíchal

1. Nejdříve bych přidal vodu do písku a cukru a vše....................... .
2. Potom bych směs dal .......................... , abych odstranil písek.
3. Nakonec bych dal ........................ tekutinu, abych oddělit cukr.
b) Vysvětli, co se stalo s cukrem ve vodě?
.......................................................................................................................................................
c) Jak se nazývá směs po rozpuštění hmoty ve vodě? Vyber správnou odpověď:
usazenina
prach
roztok
filtr
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
40%
30%
20%
10%
100 %
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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5.2 Problém: Které z látek se rozpustí ve vodě?
Označ a svá tvrzení si ověř.
sůl
□
vosk
□
písek
□
křída
□

cukr
hlína

□
□

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
20%
80%
100 %

5.3 Několik kamarádů se rozhodlo, že prozkoumají, jaké množství cukru se rozpustí ve
100 dl vody při pokojové teplotě.
V tabulce jsou jejich výsledky:
Počet lžic cukru
2
4
6
8
10
12

Rozpustilo se dané množství ve 100 dl
vody?
ano
ano
ano
ano
ne
ne

a) Vysvětli, proč 10 a více lžic cukru se nerozpustilo ve 100 dl vody?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Vyzkoumej, jaké množství cukru se rozpustí ve 200 dl vody při pokojové teplotě.
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
40%
20%
20%
20%
100 %

5.4 Problém: Děti rozemlely trávu, čokoládové bonbóny. Vznikla tak směs prášku
a větších kousků.
a) Jakou metodou by děti oddělily větší kousky od směsi? Označ správnou odpověď.
vypařováním □
filtrací □
rozpuštěním □
prosíváním □
Směs prášku a malé kousky děti přidaly do sklenice s vodou a vše zamíchaly. Sklenici
nechaly dvě hodiny na stole. Po dvou hodinách pozorovaly, jak se tekutina zbarvila.
b) Předpoklad:........................................................................................................................

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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c) Jaký proces způsobil zbarvení tekutiny na zeleno?
.......................................................................................................................................................
I po dvou hodinách ve sklenici zůstaly nějaké částečky nerozpuštěny.
d) Jakou metodou bychom je mohli odstranit ze zelené tekutiny?
filtrací □
vypařováním □
kondenzací □
rozpuštěním □
Odseparovanou zelenou tekutinu žáci jemně zahřívali na radiátoru do té doby, než zůstala
pouze zelená hmota.
e) Vysvětli, co se s vodou stalo.
.......................................................................................................................................................
f) Závisí tento proces na teplotě radiátoru?
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
50%
20%
30%
100 %

5.5 Problém: Smíchá se olej s vodou?
Luboš s Evou smíchali několik látek – vodu, olej, jedlou sodu, ocet a hnědý cukr. Vzniklé
směsi vložili do čtyř čistých plastových pytlíků a svázali. Oba pozorovali, co se děje,
a výsledek zaznamenali do tabulky:
směs
pozorování
pytlík A: hnědý cukr a voda
Voda se zbarví dohněda a po chvíli cukr nevidíme.
pytlík B: olej a voda
Olej plave na povrchu vody.
pytlík C: jedlá soda a ocet
Směs výrazně syčí, pění, pytlík se nafoukl.
pytlík D: jedlá soda a olej
Soda se klesne na dno ve formě hrudky.
a) Napiš názvy tří druhů tekutin, které děti vytvořily:
1.
2.
3.
b) Podívej se na tabulku. V každém pytlíků proběhlo několik změn, v jednom však pouze
jedna – rozpuštění. Ve kterém pytlíku došlo pouze k rozpuštění?
.......................................................................................................................................................
c) Proč se pytlík C nafoukl?
.......................................................................................................................................................
d) Tři směsi je možno odseparovat, ale jedna ne. Která?
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
100 %
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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5.6 Projekt: Má teplota prostředí vliv na vypařování vody?
Jan, Anna a Michal provedli test. Všichni použili stejné sklenice, které obsahovaly 100 dl
vody. Sklenice umístili do tří různých místností s různou teplotou. Vyzkoušejte si i vy, co se
stane.
místnost
A
B
C

teplota v místnosti oC
23
14
18

Po týdnu změřili množství vody v každé sklenici. Sloupcový diagram znázorňuje jejich
výsledky – množství vody v jednotlivých sklenicích po vypaření v souvislosti s teplotou
místnosti. Do grafu doplň písmena A,B,C podle toho, ve které místnosti se sklenice
nacházela.
a) Pod každý sloupec napiš jen jedno písmeno (buď A, B nebo C).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

.........

.........

.........

b) Vysvětli, jak množství vody, která se vypaří, závisí na teplotě.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Lenka vaří vodu v kovovém hrnci, jehož rukověť je z umělé hmoty. Voda začíná vařit.
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
30%
50%
30%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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5.7 Problém: Spálí se Lenka, když uchopí rukověť z plastu? A co by se stalo, kdyby
rukověť byla dřevěná?
Hypotéza:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vysvětli, proč se snížilo množství vařící vody v hrnci.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
a) Doplň větu: Teploměr měří...............................................vody v OC.
b) Lenka vaří v kovovém hrnci. Proč je kov vhodným materiálem k výrobě hrnců?
Je pevný
□
Je neprůhledný
□
Dobře vede elektřinu
□
Dobře vede teplo
□
c) Po pěti minutách voda začne vařit. Co by se mohlo dětem stát při vaření vody?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
20%
20%
50%
100 %

5.8 Přiřaď vlastnosti pevných látek k daným látkám. Zdůvodni.
a)
tvrdost

plastelína

guma
pružnost
sklo
porcelán
křehkost

tvárnost

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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b) Jakub zjišťoval tvrdost látek. Látky uspořádal podle tvrdosti. Nejtvrdší látkou byla látka A.
Seřaď následující látky podle tvrdosti. Do tabulky napiš jejich názvy.
A
B
C
D

60
50
40

oceľ

30

plast

20
10

drevo
guma

0

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
40%
50%
10%
100 %

5.9 Zjisti název horniny a nerostu, o kterých se píše v následujících větách. Napiš jejich
název.
− Používá se jako stavební kámen a štěrk. Dá se dobře leštit. Volným okem v něm vidíme:
křemen, živec a slídu.
− Je velmi tvrdý. Má sklovitý lesk. Najdeme ho skoro všude v podobě balvanů, kamínků,
oblázků. Může být bezbarvý nebo různě zbarvený.

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
80%
20%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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5.10 Projekt: Popiš tuto horninu a zjisti, kde všude kolem sebe ji vidíme.
a) Zakresli další možnosti.

mramorové schody
a) Na základě tabulky zjisti, které předměty magnetovec přitahuje.
Zdůvodni proč: ...................................................................................................................
špendlík
korek
nůžky
imbusový
pilník
dřevo
plast
klíč
Ano
•
•
•
•
Ne
•
•
•
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
10%
40%
50%
100 %

Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Řešení
1.1
Tlukot srdce je vyvolán rytmickými kontrakcemi předsíní a srdcových komor. Puls je možné
nahmatat na větších tepnách, které jsou umístěny pod povrchem těla; puls se nejčastěji měří
na krkavici (arteria carotis), vřetenní tepně (arteria radialis), zápěstní tepně (arteria ulnaris),
při nedostatečném prokrvování horních končetin se měří na pažní tepně (arteria brachialis) a
na dolních končetinách na stehenní tepně (arteria femoralis).
Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 72 úderů za minutu. Tep může být i u zdravých lidí
nižší, obvykle to platí pro lidi s dobrou fyzickou kondicí a u sportovců, jejichž srdce může
přečerpat větší množství krve - hodnota se může pohybovat kolem 40 úderů za minutu.
1.2
Srdce nepracuje úplně nezávisle, přizpůsobení činnosti srdce potřebám organismu
zabezpečuje autonomní nervový systém (sympatikus a parasympatikus).
V případě poruchy funkce převodního systému srdce vznikají poruchy srdečního rytmu –
arytmie, které mohou představovat poruchy tvorby vzruchu (vzruch se tvoří jinde než
v sinusovém uzlu), poruchy vedení vzruchu (vzruch se šíří jinak než normálními dráhami)
nebo kombinované poruchy (porucha postihuje tvorbu i vedení vzruchu). Normální frekvence
činnosti srdce je asi 70 úderů za minutu. Pokud je frekvence nižší než 60/min, hovoříme
o bradykardii. Naopak, zrychlená činnost srdce při frekvenci nad 100/min se označuje jako
tachykardie.
Sandřin puls před během byl 60 úderů za minutu.
Na začátku běhu se její puls zvýšil na 130 úderů za minutu.
1.3
a)
1.) zrak
2.) sluch
3.) chuť
4.) hmat
5.) čich
b) Odhad: a) můj odhad byl přesný b) můj odhad byl menší c) můj odhad byl větší
c). 4, 6, 8
d)
Dýchání nám umožňují ....plíce................... .
..............Žaludek........ zpracovává potravu.
Z krve se škodlivé látky odstraňují v ......ledvinách.................. .
Oběh krve zabezpečuje ......srdce............................ .
..........Mozek............. řídí všechny činnosti našeho těla.
..................Játra......... jsou chemickou továrnou.
1.4.
a) Otevřená úloha
b) Nesprávně vyznačeno je: játra a žaludek
1.5
a) Nejzdravější zuby bude mít Zuzka
b) Kvůli ústní hygieně – odstraňování bakterií.
c) jíst méně cukru
d) Stoličky: pomáhají žvýkat potravu
Řezáky: pomáhají při uchopení a kousání potravy
1.6
a) 1. jícen, 2. žaludek, 3. dvanácterník, 4. tenké střevo, 7. tlusté střevo, 8. konečník
b) otevřená úloha
2.1
Vysvětlivky:
I.
Identifikovat a správně používat základní pojmy
II..
Objektivně popsat základní znaky biologických objektů a procesů
III.
Umět vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů
IV.
Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů
V.
Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách.
VI.
Předpokládat a určit příčinné souvislosti, provozovat, experimentovat a odhadovat.
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Chléb: většina druhů chleba obsahuje asi 38 % vody. Suchary a krekry mají pouze 4 % vody. Po
vysušení chléb ztrácí vodu, tudíž i na hmotnosti.
Řešení: Chléb s kváskem byl větší a těsto jemnější a nadýchanější, protože droždí nám
pomohlo při kvašení. Tím se zvětšil objem chleba.
2.3
a) mraznička
b) Plíseň se velice rychle tvoří při vyšší teplotě a v suchém prostředí
2.4
Látky zvané fytoncidy uvolněné z česneku ničí bakterie a jiné mikroorganismy.
2.5
Nejvíce se změní ohryzek a chlebová kůrka.
Změny se neprojevily u papíru a plechovky.
3.1
a) ne, umývají se
b)
Skáčou: žába, klokan, kobylka zelená
Plazí se: užovka, žížala, slimák
Plavou: vydra, ryba, žába
c) Potravní řetězec: larva chrostíka, larva potápníka, mladí pulci
d) Příklad: predátor: liška, kořist: křeček, producent: obilí
e)
obilí
hraboš
jestřáb
Řešení: liška
f) otevřená úloha, různá řešení
g) Nesprávná tvrzení:
B)Žížala obecná je obratlovec. /bezobratlý.
E)Ovce domácí je masožravec./ býložravec.
G)Kapr obecný je bezobratlý/ obratlovec.
h) Chyby v textu:
Savci jsou neživí tvorové, kteří krmí svá mláďata mateřským mlékem. Patří mezi ně
například: sloni, psi, myši, velryby, krůty i zajíci. Dělíme je na masožravé, žravé, a všežravé.
Od ostatních živočichů se liší 3 znaky: 1. Tělo mají pokryté chlupy. 2. Mláďata nekrmí
mateřským mlékem. 3. Mají typický kloub dolní čelisti. Mezi masožravce patří tygr, mezi
býložravce pes, a mezi všežravce medvěd hnědý.
3.2
b) kachna divoká, štika říční, orobinec úzkolistý, pulec, dafnie perloočko, potápník vroubený
d) např. střevíčník – dafnie – potápník – kachna
3.3
a) Do vody se přemísťuje pouze na jaře, když do ní klade vajíčka.
b)
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vajíčka

pulci
dospělá žába
malá žába

c) Nepřímý vývoj
d)

4
2
3
1
e) v dospělosti dýchá plícemi, v době svého vývoje žábry
f) je zavalitější, má nejkratší zadní končetiny a skvrnité břicho.
g) otevřená úloha
h) hra
ch)Správná odpověď: kukla, larva, vajíčko, motýl
3.4
Vejce díky svému tvaru a pevné skořápce knihu udržela. Ptáci nesedí nad vajíčky, ale přímo
na nich, vejce ptáky udrží, proto se nerozbijí.
3.5
a)
A) louka
B) les
C) pole
D) voda
b) Řešení:
A: stulík žlutý, protože nepatří na louku
B: žito, protože nepatří do lesa
C: pomněnka bahenní, nepatří na pole
D: prvosenka vyšší, protože nepatří do vody
c) Řešení: kočka
d) otevřená úloha
e) Řešení:
Nejrychleji se ve vodě pohybuje kosatka.
Nejrychleji se ve vzduchu pohybuje sokol.
Nejrychleji se po souši pohybuje gepard.
3.6.
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Projekt: výstup kniha nebo časopis
3.7
a) všežravec
b) Řešení:
a) býložravci
b) masožravci
c) všežravé
c) Řešení: ovce, kůň, protože tuto skupinu tvoří lesní zvířata
d) Řešení: slavík, vlaštovka
e) Řešení: 1. skupina – obratlovci 2. skupina- bezobratlí
3.8
Řešení: kypří půdu, provzdušňuje ji, obohacuje ji humusem, vtahuje zvadlé rostlinné zbytky
do chodbiček
3.9
a)
b) Řešení: výživa
c) Řešení: semínka
d) hmotnost
e) Řešení: květen, její hmotnost nejvíce klesla
3.10
a) otevřená úloha
b) Řešení:
a) jedle
b) borovice
c) smrk
c) Otevřená úloha
d) Řešení: 1. lípa
2. dub
e) Život na Zemi by bez nich nemohl existovat. Stromy přijímají ze vzduchu kyslík a vylučují
oxid uhličitý. Tento proces se nazývá fotosyntéza. Kořeny stromů nezpevňují půdu. Listy
vydávají velké množství vodní páry, čímž se nepodílejí na udržování koloběhu vody
v přírodě. Jehličnaté stromy označujeme jako vždy zelené. Patří mezi ně: borovice, smrk,
olše.
Listnaté stromy mají jehlice, které opadávají na podzim. Mezi ně patří, dub, buk, javor, jedle,
lípa i bříza.
f) Řešení: lese, lýkožroutem smrkovým, pilu, Stolaři, housle
Řešení: strom, dřevo, vařecha, skříň, polička, stůl
g) Řešení: c – 7 let
3.11
a) otevřená úloha
b) Řešení: mateřídouška, ocún jesenní, lípa, jitrocel, řepík, přeslička rolní,
4.1
Stín za předměty vzniká jako důsledek přímočarého šíření světla. Předmět tvoří překážku v
cestě světelným paprskům, takže se za něj nedostanou. Čím je předmět blíž ke zdroji světla,
tím víc světelných paprsků zachytává, a tím je jeho stín větší.
Rozptyl a odraz světla na předmětech můžeme pozorovat pomocí zrcadla, křídy, laserového
paprsku a archu papíru, který použijeme jako stínidlo.
Paprskem nejdříve namíříme na zrcadlo. Paprsek se od zrcadla odrazí a na papíře se nám
objeví jasný světelný bod. Když ale paprsek namíříme na křídu, na papíře se nám objeví slabý
světelný kruh. To znamená, že paprsek se na povrchu křídy rozptýlil na všechny směry.
4.2
a) Když se dá blíž k lampě.
b) Lampu přiblíží k Petrovi. Petr se přiblíží k lampě.
c) Čím se dá blíž k lampě, tím víc světelných paprsků zachytává.
4.3
a) B
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b) A během dne
c) A během slunečného počasí
d) A
e) A
f) A
g) Předmět musí být blíž ke zdroji světla a tím je větší a je lépe vidět.
4.4
a)Nedopadnou najednou, protože gravitační síla závisí na hmotnosti přitahujících se
předmětů. B) Nejdříve dopadne kovová, potom dřevěná a nakonec polystyrenová kulička.
5.1
a) Řešení: smíchal/a bych to, přefiltrovat, odpařit
b) Řešení: cukr se ve vodě rozpustil
c) Řešení: roztok
5.2
Řešení: sůl, cukr
5.3
a)
b) různá řešení závislá na teplotě místnosti a velikosti lžic
5.4
a) Řešení: prosíváním
b) Řešení: filtrací
c) Řešení:
d) Řešení: filtrace
e) Řešení: vypařila se
f) Řešení: ano, vyšší teplota urychluje proces vypařování
5.6
a) B, C, A
b) čím větší nádoba, ve které se voda vaří, a čím větší oheň, tím víc se vody vypaří.
5.7
a) Řešení: popálí
b) protože se vypařila
c) 100st.C
d) dobře vede teplo
e) mohly by na sebe vylít vařící vodu, opařit se, způsobit si popáleniny
5.8
a) Řešení: tvrdost- sklo, pružnost- guma, tvárnost- plastelína, křehkost- porcelán
b) Řešení: ocel, dřevo, plast, guma
5.9
Řešení: žula, křemen
5.10
a) Řešení: pomníky, sochy, desky na vaření
b) Řešení: špendlík, nůžky, imbusový klíč - přitahuje železné předměty
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