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Úvod 

Milí kolegové,  
 
předložená inovativní studijní opora pro 6. -9. ročník ZŠ vznikla v rámci projektu pod názvem 
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se 
zaměřením na jejich rozvoj. Obsahuje různé typy úloh, které jsou zaměřeny na rozvoj 
kompetencí v oblasti přírodních věd. Při tvorbě úloh jsme vycházeli z konstruktivistických 
teorií a využívali projektové metody.  Kromě předložených úloh a projektů jsme pokládali za 
nutné vysvětlit i některé psychologické aspekty, teorii konstruktivismu, Bloomovu taxonomii  
a princip projektové metody. V závěrečné části najdete řešení úloh. 
 
Věříme, že vám studijní opora nejen pomůže, ale bude i pomůckou k zjištění vědomostí a 
dovedností vašich žáků, prostředkem aplikace poznatků v teoretické i praktické rovině.  
Mnoho úspěchů při řešení úloh vašim žákům přejí autoři. 
 
Tradiční pojetí vyučování je charakterizováno pasivitou, paměťovým osvojováním 
vědomostí, jejich reprodukcí, nesamostatností a neschopností řešit problémové situace. Důraz 
se klade na výkladově-ilustrativní metody s nízkým stupněm aktivity žáků. Je však potřeba 
uplatňovat metody a formy orientované na rozvoj vyšších myšlenkových operací. Pozornost 
by se měla soustředit na řešení praktických úloh, proto bychom měli žákovi umožnit 
samostatné myšlení. Je potřebné vytvořit takové prostředí, které by zaměstnalo žáky 
prostřednictvím přímých zkušeností a umožnilo jim přemýšlet, najít ve svých činnostech 
smysl. Nejlepší jsou ty formy a metody, které podporují aktivní pracovní činnost žáků 
a přímou účast na řešení problémů, protože častokrát jde jen o reprodukování učiva a pasivní 
přijímání poznatků. V důsledku subjekt nemyslí kriticky vůbec nebo jen v minimální míře. 
Výsledkem jsou formální vědomosti, téměř žádné porozumění učivu, které se velmi rychle 
zapomíná, jak podtrhuje Turek (2003). Podle Portíka (2001) mají hodnotící procesy a tvořivé 
kognitivní procesy transfer na motivaci a citový rozvoj osobnosti. Konvergentně-paměťové 
úlohy svým způsobem objevují u studentů nevědomost, a pokud student nedokáže odpovědět, 
ztrácí jistotu a sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Z toho důvodu by učitelé měli 
upřednostňovat divergentní a hodnotící úlohy, které umožňují imaginovat a tvořit. Takové 
úlohy mají vysoký motivační účinek, umožňují žákům a studentům vyslovovat jejich vlastní 
názory, používat imaginaci,  fantazii a vedou k samostatnosti. Divergentní úlohy nemají 
jednoznačně daný jeden výsledek, může jich být více, přičemž jsou i základem metody 
rozvíjení tvořivosti a rozvoje vyšších poznávacích funkcí.  
 
Projektové vyučování je koncepcí, jejíž hlavní vyučovací metodou je projektová metoda 
a využívání projektů tvoří převážnou část vyučování. Průcha et al. (1995) definují 
projektovou metodu jako vyučovací metodu, při které jsou žáci vedeni k řešení komplexních 
problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Takto chápaná 
metoda bude jednou ze základních metod, které se objeví v naší inovativní studijní opoře.  
 
Projektové vyučování je prostředkem demokratizace a humanizace výuky. Žáci sice řeší 
problémy, ale na rozdíl od problémového vyučování projekty představují komplexně 
zpracované problémy (Turek, 2005). Projektové vyučování vede žáky k samostatné práci 
s informacemi. Při projektové metodě může učitel i žák plně uplatnit své schopnosti, protože 
tato metoda je orientována na činnost žáka a na proces aktivního učení. Rozvíjí myšlení žáků, 
vzbuzuje v nich zájem o poznávání a rozvíjí praktické činnosti. Cílem je podpora samostatné 
(skupinové) tvořivé činnosti, aplikace teoretických vědomostí a komunikativních dovedností. 
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Řešení by mělo být zaměřeno na samostatné pozorování a jednoduchý průzkum, zpracování 
zjištění a dokumentačního materiálu a využití výsledků. Žáci mohou řešit projekt samostatně 
nebo ve skupinách. Skupina žáků většinou samostatně řeší úlohu nebo systém úloh 
komplexního charakteru. Učitel je v roli koordinátora, manažera nebo konzultanta (Švecová, 
2001).   
 
Rozvíjí se samostatnost, tvořivost, kritické myšlení, schopnost spolupráce, komunikace, 
řešení problémů. Při této metodě může učitel a žák uplatnit své schopnosti tak, aby 
nedocházelo jen k odevzdávání poznatků v hotové formě a k jejich pasivnímu přijímání. 
Metoda se, jak už bylo řečeno výše, orientuje na činnost žáků, na aktivní učení, rozvíjí 
myšlení, vzbuzuje v nich zájem poznávat a rozvíjí praktické činnosti. Většina projektů je 
dlouhodobou záležitostí, která zahrnuje návrh, plán realizace, vlastní realizaci a prezentaci 
výsledků. Projektové vyučování je založeno na uplatňování heuristických, tvořivých 
a výzkumných metod ve školní praxi (Kimáková, 2008). 
 
U zadaných projektů je obsah modifikovatelný, není přesně stanoveno tempo ani rychlost. 
V rámci projektů využívejte spontánnost a nápaditost, rozvíjejte tvořivost žáků. Důraz nutno 
klást na aktivitu a spolupráci. Důraz se klade hlavně na produkt práce žáka, který může 
vycházet z jeho zájmů, žák má taktéž možnost zasahovat do průběhu vyučovací jednotky. 
Upřednostňujte slovní hodnocení s cílem povzbudit žáka, někdy se využívají i hodnotící 
archy. Metoda se vyznačuje badatelským a výzkumnickým charakterem, zároveň se rozvíjí  
i spolupráce s jinými školami.   
 
Základní znaky projektového vyučování: Žák pracuje na tématu, učitel vystupuje jako 
spolupracovník. Na hodnocení se podílejí i žáci. Žák přebírá zodpovědnost za svou práci. 
Aktivně řeší projekt, spolupracuje se spolužáky. Nejtypičtějším znakem tohoto typu 
vyučování je, že se orientuje na žáka, ne na učitele nebo obsah.  
 
Etapy projektového vyučovaní: 
1. Záměr – volba tématu projektu, jeho specifikace, rámcové zadání projektové úlohy, 
vytyčení cílů, studium literatury, diskuse o problematice. 
Hlavní úlohu v této etapě má učitel, který motivuje žáky a získává je pro danou problematiku. 
2. Projektové plánování – upřesnění tématu, zpracování plánu řešení, shromažďování 
informací k problematice. 
Iniciativu přebírají žáci, učitel poskytuje upřesnění k zadání a působí jako poradce. 
3. Realizace projektu – vlastní řešení, návrh alternativ, zpracování podkladů a dokumentace. 
4. Hodnocení projektu – zveřejnění a obhajoba řešení, analýza řešení, využití v praxi. 
 
Podle Browna a kol. (1989) vyučování zaměřené na faktografické učení, které nezahrnuje 
reálné situace, umožňuje žákovi dosáhnout dobré výsledky, ale žák není schopen aplikovat 
vědomosti v nových situacích. Účinné, dlouhodobé a aplikovatelné vědomosti se dosahují 
tehdy, když žáci aktivně participují na vyučování. A právě konstruktivistickým přístupem 
dochází k rozvoji kritického myšlení. Podle konstruktivismu poznání není objektivní 
(Kimáková, 2008). Žák vstupuje do vyučování s předběžně zformulovanými představami. 
Před nástupem do školy si děti začnou vytvářet soubor představ, očekávání, vysvětlení světa 
kolem sebe. Mají přímou zkušenost a vlastní naivní vysvětlení, které je hluboko zakořeněné a 
které se musí překonat, přehodnotit. Tak se žák dostává k novému chápání. Úlohou učitele je 
uspořádat informace souvisící s probíraným problémem a navodit otázky a rozporné situace 
tak, aby upoutaly pozornost žáků.  Úlohou učitele je pomoci žákům vyvodit nové úsudky 
a propojit je s předcházejícími vědomostmi.  
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Žák má vlastní pohled na probíranou problematiku, vlastní představy, které mohou být 
správné nebo nesprávné. Aby učení mělo smysl, žák musí aktivně zakomponovat nové 
poznatky a zkušenosti do již existujícího rámce ve vlastní paměti (Hanley, 1994). 
 
Konstruktivistická psychologie slouží jako didaktický základ pro tvorbu obsahu 
přírodovědného vzdělávání. Učitel pomáhá, ulehčuje konstruovat pojmy a žáci objevují 
souvislosti mezi pojmy. Porozumění si učící se subjekt konstruuje sám. Zvažuje, porovnává 
s předcházejícími zkušenostmi, přizpůsobuje a přetváří je tak, aby mu dávaly smysl (Turek, 
2005). Jde o aktivní proces, nejdříve fyzické činnosti a později, když už představa existuje, 
probíhají mentální operace.  Podle Piageta žák má určitou představu o učivu, která však 
nemusí být ani správná ani nesprávná a kterou nazýváme prekonceptem. Žák se dostane do 
kontaktu s novou informací a snaží se ji zařadit do soustavy svých poznatků. Tato činnost se 
označuje jako akomodace. Nové učivo je v souladu s tím, co už žák ví. Pokud však není 
v souladu, dochází k nerovnováze – kognitivnímu konfliktu s prekonceptem (Turek, 2005). K 
překonání konfliktu musí žák najít řešení a rekonstruovat to, co už umí. Pedagogický 
konstruktivismus požaduje tvořivé myšlení, práci ve skupinách, řešení běžných problémů, 
manipulaci s předměty. Žáci navrhují svá vlastní řešení úloh, zkoumají a ověřují své 
hypotézy. 
 
Vzdělávání by mělo být procesem individuálního budování vědomostí na základě zkušeností 
a přemýšlení.  Budování znamená přeformulování starých. Smyslové zkušenosti se aktivně 
třídí, interpretují a spojují pomocí vrozených a získaných mechanismů. Podle Pottengera 
(1997) tvorba nové vědomosti může vzejít z osobní účasti na jevech v přírodě, ze zážitků 
nebo z vnitřního spojování informací už uložených v paměti. Vyučovací strategie začínají 
poukazováním na anomálie, aby se vyvolal kognitivní konflikt mezi zkušeností a jeho 
skutečným fungováním. Anomálie slouží k motivaci žáků, aby zkoumali, experimentovali 
a přemýšleli. Aplikace a využití poznatků v nových situacích přináší nové rozpory a opakuje 
se cyklus tzv. pedagogických strategií řešení problémů v přírodních vědách (Pottenger, 1992). 
 
1. Anomálie (zkoumání záhadných jevů Proč?) 
2. Zkoumání a realizace pokusů (získávání a analyzování zkušeností Co?) 
3. Vyvozování pojmů (vyhodnocení situací Jak to funguje?) 
4. Aplikace (využití poznatků v nových situacích Co když?) a dostáváme se k 1. bodu 
 
Budeme postupovat podle výše uvedené strategie – Explanačně – experimentální postup 
získávání poznatků: 
 
Modelové schéma empirického poznávání 
1. Formulace problému 
2. Vyslovení hypotézy 
3. Realizace pokusu a měření 
4. Zpracování, posouzení a interpretace výsledků 
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Rozvoj poznávacích procesů nastává při kognitivním učení. Taxonomie podle Blooma 
(Doušková A. ,Porubský, Š. 2005) 
CÍLOVÉ KATEGORIE 
Kognitivní procesy 

Procesuální stránka - TYPICKÁ 
SLOVESA PRO VYMEZENÍ ČINNOSTÍ 

Vědomost – zapamatovat si, žák si vyvolá z 
paměti nebo znovu získává informace, 
identifikuje vědomosti faktické, konceptuální, 
procedurální, metakognitivní 

vyjmenuj, popiš, přiřaď, vyber, doplň, 
pojmenuj, řekni kdy, řekni kde,   
 
 

Porozumění –  porozumět  - žák informacím 
rozumí, chápe je a dokáže je přednést různými 
způsoby, uvádí příklady, kategorizuje, 
abstrahuje, porovnává na základě kontrastů, 
konstruuje kauzální model situace 

řekni, co znamená, vysvětli, ilustruj na 
příkladu, řekni hlavní myšlenku, řekni proč,   
řekni jak, řekni definici, oprav nesprávnou, 
vyjádři vlastními slovy, zkontroluj, urči, jestli 
patří do skupiny, 

Aplikace -  aplikovat -žák řeší problém s 
použitím informace a vhodného zevšeobecnění, 
používá známý postup v nových situacích  - 
implementuje  

změň, použij novým způsobem, ukaž, jak  
udělat;  nakresli obrázek, který ukazuje, jak  
použít; uveď příklad, zdůvodni, řekni, jak je  
v tomto příkladu použito, 

Analýza – analyzovat - žák rozkládá informace 
na jednotlivé části, rozlišuje, strukturuje, 
přisuzuje vlastnosti, stanovisko, 
 

rozděl do skupin; rozliš podobné, odlišné; 
vyčleň podstatné;  uspořádej ; řekni, proč si 
myslíš, že ... způsobilo; řekni, co je pravdivé, 
skutečné;  řekni, co ses naučil z ..., rozčleň, 
rozliš, rozhodni... 

Hodnocení – hodnotit -žák posuzuje informace 
na základě určitých kritérií, testování, 
ověřování, posuzování informací, měření, 
vážení, posuzování lidského chování, 

řekni, proč je horší, spravedlivější; otestuj, 
pozoruj a zapisuj, vyjádři připomínky,  
nesouhlasím s ..., řekni, které dáš na 1. /2. 3./ 
místo,  porovnej, rozhodni, řekni, co se stane,  
shrň; dokaž...,   

Syntéza – tvořit - žák řeší problém tak, že 
spojuje různé informace, což vyžaduje 
originální tvořivé myšlení 

řekni, napiš příběh nový o...; udělej nové...; 
postav, poskládej, co jiného bys...mohl  
udělat; projektuj, kombinuj; vynalezni; 
naplánuj;  

 
Charakteristika předmětu biologie 
Předmět biologie umožňuje rozvíjet a prohlubovat poznatky o živých organismech s důrazem 
na vzájemné vztahy organismů a vztahy k prostředí, vztahy člověka k živým a neživým 
složkám prostředí. Předmět je zaměřen na chápání živé a neživé přírody jako celku. To 
představuje poznání konkrétních přírodních celků a život organismů v jejich životním 
prostředí. Orientuje se na projevy života a vzájemné vztahy organismů, chápání základních 
souvislostí živých a neživých složek přírody jako výsledku vzájemného působení různých 
procesů. Vede ke schopnosti třídit informace a poznatky, využívat je v praktickém životě, 
rozvíjet aktivní a pozitivní vztah k přírodě, člověku a ochraně jeho zdraví. 
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Cíle 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 v nich žijících. 
2. Poznat vazby organismů na životní prostředí v projevech života a vzájemných vztazích 
jako součásti celku. 
3. Chápat základní souvislosti a vztahy přírodních objektů jako výsledek vzájemného 
působení přírodních procesů a jevů. 
4. Chápat základní biologické procesy ve vazbě na živé a neživé složky přírody. 
5. Vést ke schopnosti třídit informace a osvojené poznatky a využívat je v praktickém životě. 
 
Kompetence podle Turka (2005) je schopnost charakterizovaná vynikajícím výkonem 
v oblasti činnosti. Za kompetentního považujeme člověka, který má schopnosti, motivaci, 
dovednosti podávat kvalitní výkony v dané oblasti.  
 
Nejdůležitější kompetence označujeme jako klíčové a jsou vhodné k řešení rozmanitých 
problémů, k dosahování cílů. Kimáková (2009) považuje za kompetentního v určité oblasti 
člověka, který má schopnosti, motivaci, vědomosti, dovednosti a dispozice vykonávat 
kvalitně to, co se v příslušné oblasti vyžaduje. Kompetence reprezentují integrovanou část 
poznatků, dovedností a postojů. Projekt Milénium uvádí kompetence jako způsobilost člověka 
prokázat vědomosti, dovednosti, schopnosti v praktické činnosti. Podobně Weinert (2001) 
chápe kompetence jako soubor vědomostí, dovedností a postojů, které umožňují najít řešení 
problémů.  
 
Kompetence v oblasti přírodních věd: 
1. Identifikovat a správně používat základní pojmy. 
Žák používá správnou biologickou terminologii. Příležitostně používá vědeckou terminologii, 
kterou uplatňuje s porozuměním. Orientuje se v základních jevech a dějích, a to na podkladu 
modelových organismů. S názvy druhů a popisnými pojmy se v biologii setkává od útlého 
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. Dokázat 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 umí vyčíst informace z tabulky nebo grafu. Dokáže je interpretovat v souvislosti s daným 
jevem. Orientuje se v anatomických nákresech, umí sám vytvořit jednoduché nákresy 
a správně je popsat. Jednotlivé zástupce umí rozeznat a zařadit do fylogenetického systému 
podle vhodně zvoleného obrázku. 
5. Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách. 
Žák umí využívat poznatky o vzájemných interakcích jednotlivých organismů a celého 
životního prostředí. Chápe souvislosti a vzájemné vazby v přírodě, koloběhu látek, životního 
cyklu druhu, evoluční vazby mezi druhy. Zároveň dokáže rozlišit podobné a odlišné znaky, 
které umí uplatnit v různých životních situacích a v dalším vzdělávání, případně i v jiných 
oborech. Získané poznatky podporují u žáků logické myšlení a systematický přístup k řešení 
různých problémů a situací. 
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6. Předpokládat a určit příčinné souvislosti, pozorovat, experimentovat a odhadovat. 
Žák si osvojuje základní metody vědecké práce jako pozorování a pokus, dokáže formulovat 
hypotézy a ověřovat je. Používá lupu, případně mikroskop. Pro další zpracování faktů 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 dokáže rozeznat charakteristické znaky výtrusných a semenných rostlin, bezobratlých a 
jednotlivých tříd obratlovců, pozná jejich úlohu v potravních řetězcích, pozná 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 umí pohybovat v terénu, používat pomůcky a nástroje potřebné při terénní práci, 
manipulovat s pomůckami během pozorování a pokusů. 
 
Jednotlivé úrovně výstupů jsou zaměřeny na kompetence – na vědomosti, schopnosti 
a dovednosti jako rozvíjení poznávacích schopností, dále poznat a vybavit si informace, 
porozumět, konstruovat, aplikovat, analyzovat, vyhodnocovat.  
 
Stanovené cíle se dosahují rozvíjením dalších klíčových kompetencí žáků: 
V oblasti komunikačních schopností: 
- věcně správně se vyjadřovat verbálně, písemně a graficky k danému učebnímu tématu, 
- identifikovat, používat pojmy, popsat, vysvětlit, zdůvodnit, 
- umět využít informační a komunikační zdroje, 
- vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a data z různých zdrojů, 
- srozumitelně prezentovat své poznatky, zkušenosti a dovednosti, 
- umět zpracovat jednoduchou zprávu z pozorování na základě dané struktury, 
- umět zpracovat a prezentovat jednoduchý projekt se zaměřením na cíle, metody, výsledky 

a jejich využití. 
 
 V oblasti identifikace problémů, navrhování řešení a schopnosti je řešit: 
- navrhovat různá řešení úloh, postupů a přístupů, 
- dokázat identifikovat a formulovat problém, 
- 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 své názory, postoje a zkušenosti, 
- umět naslouchat ostatním, tolerovat jiné postoje, 
- pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách, vzájemně si radit a pomáhat, 
- prezentovat a hodnotit výsledky své nebo skupinové činnosti, hodnotit vlastní výkony 
- a pokroky v učení, 
- přesvědčovat argumentací. 
 
V oblasti získávat, osvojovat si a rozvíjet manuální dovednosti: 
- používat správné postupy a techniky při praktických činnostech, 
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, 
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- využívat učební, kompenzační a jiné pomůcky. 
 
Metody a formy práce – strategie vyučování 
Při volbě vyučovacích metod a forem učitel zohledňuje uspořádání obsahu vyučování, vlastní 
činnosti a činnosti žáků, které směřují k  dosáhnutí stanovených cílů a klíčových kompetencí. 
Při uplatňování projektového a problémového vyučování doporučujeme používat níže 
uvedené metody a formy. 
 
Volba metod závisí na obsahu učiva, cíli vyučovací hodiny, věkových a jiných zvláštnostech 
žáků a materiálním vybavení. Abychom probudili zájem žáků o práci, můžeme využít 
motivační metody, jako jsou motivační rozhovor, motivační vyprávění, motivační problém, 
motivační demonstrace. Může to být i vyprávění, vysvětlování, rozhovor, beseda, 
demonstrační metoda, pozorování, manipulace s předměty.  
 
Významné místo mají problémové metody, ke kterým patří heuristická metoda (učení se 
prostřednictvím řešení problému, založeného na vymezení a rozboru problému, tvorbě a 
výběru možných řešení a vlastním řešení) a projektová metoda (řešení projektu, komplexní 
praktická úloha, problém, téma, jehož řešení teoretickou a praktickou činností vede k 
vytvoření určitého produktu). 
 
V jednotlivých částech si žáci osvojí níže uvedené vědomosti a dovednosti: 
- popsat průběh výměny dýchacích plynů v plících, 
- vysvětlit podstatu dýchání, 
- porovnat složení vdechovaného a vydechovaného vzduchu, 
- poznat dýchací svaly, 
- pochopit pohyby bránice pozorováním nádechu a výdechu, 
- uvést příklad účinků kouření na dýchací soustavu, 
- poznat škodlivé látky v cigaretách, 
- chápat význam dýchací soustavy pro člověka, 
- vysvětlit význam krve a jejích složek, 
- uvést příklady infekčního onemocnění, 
- poznat zásady prevence infekčních onemocnění, 
- chápat princip šíření nakažlivých onemocnění, 
- uvést možnosti předcházení šíření virových a bakteriálních nákaz, 
- chápat význam včel pro člověka, rostliny, 
- poznat včely, 
- porozumět schopnosti včel učit se, 
- seznámit se s mikroskopickými organismy (bakterie, kvasinky) a s jejich významem pro 

život člověka, 
- poznat kvasinky, bakterie, 
- chápat význam mikroorganismů v praktickém životě, 
- seznámit se principem včelího společenství, 
- pochopit zásady a význam chovu včel, 
- kontrola záruční doby potravin, 
- plísně v bytě a na potravinách, 
- vysvětlit význam cévních svazků ve stonku, 
- vysvětlit význam pupenů na větvi, 
- zdůvodnit význam stonku pro život rostliny,  
- určit a ukázat na stavbě listu důležité části fotosyntézy a dýchání, 
- chápat význam průduchů,  
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- vyjmenovat látky, které listy při dýchání ze vzduchu přijímají a které do vzduchu vylučují, 
- uvést význam listů pro přijímání živin, 
- rozlišit květný obal, tyčinku, pestík, 
- uvést význam pylového zrna a vajíčka, 
- popsat pomocí schématu opylování květu, 
- chápat rozdíl mezi opylením a oplodněním, 
- vysvětlit význam plodu a semena pro rostlinu, živočicha a člověka,  
- vyjmenovat látky, které potřebují rostliny pro život, 
- poznat způsoby rozšiřování semen, 
- možnosti urychlování dozrávání plodů, 
- poznat vliv škodlivých látek na rostliny, živočichy, člověka, 
- vyjmenovat základní životní potřeby rostlin a živočichů, 
- chápat potravní řetězec, umět jej zakreslit a popsat, 
- poznat etologii mravenců, pavouků,  
- porozumět vlivu teploty na aktivitu živočichů, 
- pochopit význam vzduchu pro vejce.  
 
V celku Dýchání žáci získají základní vědomosti o dýchání, seznámí se s hlavními částmi 
dýchací soustavy, jejich stavbou a funkcí, pochopí jejich význam pro organismus člověka. 
Seznámí se s procesem dýchání, s rozdílem mezi vnějším a vnitřním dýcháním a jeho 
významem pro člověka. Pochopí význam dýchacích svalů, techniku vnějšího dýchání a vztah 
dýchací soustavy k ostatním orgánovým soustavám, význam hemoglobinu v procesu výměny 
plynů. Poznají škodlivé vlivy na dýchací soustavu a pochopí škodlivost kouření, seznámí se 
s onemocněním, které vyvolává kapénková infekce. Žáci se naučí zdůvodnit změny dechové 
frekvence při tělesné aktivitě.  
 
V teoretické části každého problému je potřebné klást důraz na motivaci žáků pokládáním 
motivačních otázek nebo prostřednictvím zážitků dětí.  
 
V úvodním motivačním rozhovoru učitel motivuje, nastoluje problémovou otázku, podněcuje, 
aktivizuje a hlavně vede žáky ke stanovení a následnému ověření hypotézy. Komunikace mezi 
žáky a učitelem probíhá v příjemné atmosféře, kdy učitel žáky sice podněcuje, ale  nekritizuje, 
je jejich rovnocenným partnerem. Učitel využívá výchozí poznatky žáků získané z vlastních 
zkušeností a vědomosti získané v rámci vyučování, fixované prostřednictvím dostupných 
médií a literárních zdrojů, jako je odborná dětská literatura, encyklopedická literatura, rozhlas, 
televize, počítač, internet. Získané poznatky doplňuje navrhovanými projekty, případně 
doplňujícími samostatnými aktivitami, řešením stanovených problémových úloh nebo otázek. 
 
Práce ve třídě, při aktivitách v terénu nebo při praktických aktivitách je skupinová, přičemž 
žáci jsou rozděleni do čtyřčlenných heterogenních skupin, které řeší stejné úlohy podle 
pokynů. Žáci řeší problémové úlohy, po jejich realizaci skupiny prezentují výsledky svých 
pozorování, pokusů a měření, svá zjištění zdůvodňují a vyjadřují se ke stanovené hypotéze 
(zda byla potvrzena nebo vyvrácena). Prezentace všech skupin končí porovnáváním výsledků 
jednotlivých skupin. V následné diskusi žáci využívají získané vědomosti k sestavování 
odpovědí na kontrolní a problémové otázky, případně vypracovávají projekt buď 
ve skupinách, příp. samostatně.  Žáci se naučí pracovat s odbornou literaturou, řešit 
dlouhodobé projekty. Náměty k projektům najdete v druhé části studijní opory. Stanovené 
úlohy vedou k rozvíjení experimentálních činností a dovedností žáků.  
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Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru: 
− Které orgány zabezpečují dýchání? 
− Jaké je složení vdechovaného vzduchu? 
− Je rozdíl mezi vdechovaným a vydechovaným vzduchem? 
− Napomáhají svaly při dýchání? Jakým způsobem? 
− Má sportovní aktivita vliv na vitální kapacitu plic? 
− Jaký je vztah dýchací a oběhové soustavy? 
− Zúčastňuje se krev procesu dýchání? 
− Která onemocnění vyvolává kapénková infekce? Jak se šíří? 
− Jakým způsobem lze předcházet šíření chorob způsobených bakteriemi? 
 
Téma Včely se zaměřuje na rozšíření vědomostí žáků o životě včel a jejich významu pro 
člověka. Žáci pochopí, jaký je rozdíl mezi opylením a oplodněním. Rozšíří si vědomosti 
o schopnostech včel, jejich preferencích a tvorbě medu. 
 
V úvodní vyučovací jednotce diskutujeme se žáky o životě včel, významu včely - matky, 
dělnice a trubce v úlu. Vědomosti postupně rozšiřujeme o význam včel pro člověka. Základní 
vědomosti rozšiřujeme problémovými úlohami o schopnosti a preferenci barev včelami. 
V poslední fázi žákům zadáme projekt zaměřený na význam chovu včel. Nevyhnutelnou 
součástí projektů je vypracování plakátů, které žáci prezentují ve třídě nebo před celou 
školou. Prezentované plakáty umístí na nástěnku. 
 
Práce ve třídě na problémových úlohách, resp. při projektových aktivitách v terénu, je 
skupinová, žáci pracují ve dvou- až čtyřčlenných heterogenních skupinách, které řeší zadané 
projekty podle pokynů vyučujícího. Při řešení a vypracovávání projektů je důležité smyslové 
vnímání, vyhledávání informací z literárních a internetových zdrojů, získávání informací od 
odborníků kompetentních institucí. Na vypracování projektů je nutné nechat žákům časový 
prostor trvající 2 – 3 týdny. Poté následuje prezentace vypracovaných projektů.  
 
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru: 
− Mají včely schopnost učit se? 
− Preferují včely modrou barvu? 
− Jak žijí včely v úlu? 
− Mají včely význam pro člověka? 
− Jak se tvoří med? 
− Má znečištěné prostředí vliv na život včel? 
− Co by se stalo, kdyby včely vyhynuly? 
− Jaký je význam včel pro květ rostliny? 
 
V tematickém celku Rostliny žáci získají vědomosti o významu cévních svazků pro rostlinu, 
významu kořene, stonku a listů pro život rostlin. Pochopí, jaké podmínky jsou nutné pro růst 
a vyjmenují látky potřebné pro život rostliny. Žáci budou schopni vyjmenovat látky, které 
rostliny přijímají listy ze vzduchu a které jsou vylučovány, porozumějí významu průduchů. 
Rozliší tyčinku, pestík a uvedou význam pylového zrna a vajíčka. Vysvětlí význam plodu 
a semen pro rostlinu, živočicha a člověka a vyjmenují způsoby rozšiřování semen.  Vysvětlí 
význam rostlin pro člověka a následky vlivu znečištění prostředí na rostliny, živočichy 
a člověka. 
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V úvodním motivačním rozhovoru učitel soustředí pozornost na nové pojmy, využívá 
výchozích poznatků žáků, které žáci získali z vlastních zkušeností, a vědomostí nabytých 
v rámci vyučování, fixovaných prostřednictvím dostupných médií a literárních zdrojů, jako je 
odborná dětská literatura, encyklopedická literatura, rozhlas, televize, počítač, internet.  
 
Práce ve třídě, při aktivitách v terénu a při praktických aktivitách nebo projektech je 
skupinová, žáci jsou rozděleni do čtyřčlenných heterogenních skupin, které řeší stejné úlohy 
podle pokynů. Učitel zadává žákům problémové úlohy, společně se stanovují hypotézy. Po 
realizaci jednotlivých úloh skupiny prezentují výsledky svých měření, zdůvodňují získané 
údaje a konfrontují stanovené hypotézy. Prezentace všech skupin končí porovnáváním 
výsledků jednotlivých skupin. Pokud se vyskytnou výrazné rozdíly v naměřených hodnotách, 
je nutné měření zopakovat. Tyto mohou být rozdílné vzhledem k možnostem řešení zadaného 
problému. Každá vyučovací jednotka je ukončena diskusí. 
 
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru: 
− Jakým způsobem přijímá rostlina vodu? 
− Dýchá rostlina? Pokud ano, kdy dýchá? 
− Jaký vliv má teplota prostředí na růst rostlin? 
− Má světlo vliv na růst rostlin? 
− Je možné urychlit dozrávání květů? 
− Jak se rozšiřují semena rostlin? 
− Napomáhají živočichové rozšiřování semen? 
− Jsou životní potřeby rostlin a člověka podobné? 
− Má znečištění vliv na rostliny? 
− Jaký vliv by měl nedostatek rostlin na život člověka? 
− Jsou lidé součástí potravního řetězce? 
− Co by se stalo, kdybychom vykáceli všechny stromy? Ovlivnilo by to život živočichů? 
 
Vzdělávacím cílem  tematického celku Živočichové je uvést na pravou míru některé mylné 
představy dětí, např. o dýchání embryí ve vejci a pod.  Žáci získají vědomosti o chování 
živočichů (pavouků, mravenců), pochopí základní etologické pojmy jako potravní chování, 
ochranné a obranné chování, chování při páření, komunikace. Zjistí, jakou úlohu sehrávají 
svatební dary v reprodukčním chování pavouka, zda teplota, světlo a vlhkost prostředí 
ovlivňují chování mravenců a jakou stravu mravenci preferují.  
 
Při řešení problémových úloh a pozorování budete potřebovat terária na chov mravenců 
a pavouků a dostatek místa v místnosti. 
 
V úvodní diskusi učitel mapuje tzv.prekoncepty žáků a upevňuje vědomosti získané ve výuce 
v rámci tématu Včely. Vychází z poznatků žáků získaných z vlastních zkušeností,  
soustřeďuje pozornost na nové pojmy.  
 
Vyučovací jednotku je nutné začít motivačními otázkami. Při zadaných problémových 
úlohách nejdříve pracujeme v terénu, později v učebně. Žáky rozdělíme do skupin, přičemž 
každý člen ve skupině má svoji úlohu při zabezpečování biologického materiálu. Pracujeme 
opatrně a upozorníme žáky, že po realizaci experimentu se zkoumaný materiál vrátí do 
původního prostředí na místo, odkud jej žáci odebrali. Naučíme žáky stanovovat hypotézy 
a následně je ověřovat. Nakonec zhodnotíme pozorování, výsledky jednotlivé skupiny 
prezentují před třídou. Poslední fází je vyhodnocování výsledků. Práce na zadaných úlohách 
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je velice náročná, ale zajímavá. Z toho důvodu je vhodné získané výsledky prezentovat ve 
formě plakátů nebo v podobě prezentace v programu  PowerPoint před celou školou. Na závěr 
si každá skupina může zvolit libovolného živočicha a napsat referát o jeho etologii. 
 
Příklady otázek vhodných k motivačnímu rozhovoru: 
− Jak se živočichové chovají při páření? 
− Slyšeli jste někdy, že si pavouci dávají tzv. svatební dar? 
− Závisí aktivita mravenců na vnějších podmínkách prostředí? 
− Mají mravenci raději sladkou nebo slanou chuť? 
− Závisí jejich aktivita na teplotě prostředí? 
− Víte, která buňka je největší? 
− Dýchají embrya ve vejcích? 
− Přechází vzduch skrz skořápku do vejce? 
− Co se stane s vejcem v kyselém prostředí? 
− Co se stane, když vejce vložíme do slaného roztoku? A co se s vejcem stane ve sladkém     

roztoku? 
− Dokážeš rozeznat uvařené od syrového vejce bez vážení? 
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Projekty  

1. Projekt: Poznáváme pokojové rostliny 
Cílem projektu je znát pokojové rostliny a jejich význam. Žáci se naučí rostliny pěstovat, 
stejně jako rozeznávat jedovaté rostliny.   
Pokojové rostliny mají vliv na vlhkost v místnosti, zachytávají prach a plní estetickou funkci. 
Pomůcky: učebnice, atlasy, rostliny v květináčích, semena a plody letniček, zeleniny, 
květináče, zemina, písek, Petriho misky, filtrační papír, nůžky 
Úloha:  
1. Zjistěte, které rostliny v květináči se pěstují ve vaší škole. Rostlinu určete, označte 
jmenovkou a zapište si informaci do sešitu. Zjistěte, jestli některá z těchto rostlin není  
toxická.  
2. K jednotlivým druhům najděte informace, zajímavosti a ověřte si, jestli existují pokojové 
rostliny, které mohou způsobit otravu u dětí. Navrhněte způsoby, jak předcházet otravám. 
3. Všimněte si podobných a rozdílných znaků (tvar, velikost) u rostlin, které patří do stejného 
rodu.  
4. Zjištění zpracujte, zakreslete a formou plakátu nebo prezentace v programu Power Point 
prezentujte.  
5. Namnožte si vegetativně různými způsoby vhodné rostliny v květináči a nechejte je 
ve třídě. 
6. Na vlhký filtrační papír do Petriho misky rovnoměrně rozložte semena. Zaznamenejte 
podmínky a pozorujte. Vypočítejte procento klíčivosti.  
 

2. Projekt: Poznávání jarních rostlin a pozorování bezobratlovců 
Cílem projektu je poznat jarní rostliny vyskytující se v okolí školy a pozorovat náhodně 
nalezené bezobratlé. 
Pomůcky: jarní rostliny, lupa, pinzeta, žiletka, podložka, špendlíky, Petriho miska, nádoby na 
rostliny, lopatka, klíč k určování a atlasy rostlin a bezobratlých. 
Úloha:  
1. Vypravte se do okolí školy a nasbírejte kvetoucí rostliny. 
2. Pokud najdete nějakého živočicha, pokuste  se živočicha identifikovat. Můžete ho vložit do 
Petriho misky, popsat a určit podle dostupné literatury. 
3. Rostliny určujte podle klíče. Umístěte je do nádoby s vodou a vystavte. Doplňte jmenovku. 
4. Vytvořte herbářovou položku. 
 

3. Projekt: Život stromu 
Rozdělte žáky do skupin po čtyřech. Každá skupina si zvolí strom, který bude pozorovat.  
Žáci pracují pomocí klíče, atlasů, dalekohledu, lupy a fotoaparátu. Cílem této aktivity je 
pozorovat, analyzovat, hodnotit a interpretovat. Skupina pozoruje vybraný strom – jeho 
obyvatele, návštěvníky. Žáci odkryjí listí pod stromem, sledují díry, štěrbiny, větve, květy, 
plody, pozorují hnízda, stopy, peří ptáků a všímají si vzájemných vztahů.  Svá pozorování si 
žáci zapisují a zakreslují do pracovních listů. Chycený hmyz žáci vrátí na původní místo. 
Pokud máte k dispozici fotoaparát, pořiďte fotodokumentaci. 
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4. Projekt: Poznej léčivé rostliny 
 V areálu školy vysaďte spolu se žáky jehličnaté stromy. Vysaďte i léčivé rostliny. Jehličnany 
pravidelně zalévejte. Úlohou žáků je získat informace o vysazených druzích stromů 
a prezentovat je před spolužáky. Z vypěstovaných léčivých rostlin si společně připravte čaj. 

5. Projekt: Vodní ekosystém 
Cílem je seznámit se s vodním ekosystémem a pochopit vzájemné vztahy v něm.  
Úloha: 
1. Zjistěte, kde se ve vašem okolí vyskytuje vodní ekosystém (jezero, rybník,...). 
2. Planktonovou síťkou odeberte vzorek planktonu a ten pozorujte. 
3. Sítkem vylovte organismy z bahna na dně. Jemné bahno properte a organismy vyklopte na 
bílou misku. Pozorujte je a pokuste se je určit. 
4. Pozorujte rostliny, které se vyskytují ve vodě, na břehu a v okolí. Pokuste se určit  
jejich druhy.  
5. Pozorujte a zapište vliv člověka na tento ekosystém. 
6. Zakreslete vodní ekosystém. Vytvořte plakát. 

6. Projekt: Obranné chování vrabců 
Živočichové se snaží pomocí různých strategií zvýšit svůj reprodukční úspěch. Jedním ze 
způsobů, který je poměrně běžný pro druhy, které intenzivně investují do péče o potomstvo, je 
aktivní obrana mláďat. Z výzkumů vyplývá, že intenzita obrany hnízd u ptáků stoupá s mírou 
investice do potomků, se zkušenostmi rodičů, s věkem a zranitelností mláďat (Montgomerie 
a Weatherhead 1988). Rodiče při ochraně mláďat často riskují zranění nebo smrt ze strany 
predátorů (Slagsvold, 1985, Brunton 1986).  
 
Obranné chování je vhodným předmětem výzkumu, protože je to poměrně lehce měřitelná 
aktivita. Vrabci domácí (Passer domesticus) patří mezi poměrně běžné synantropní druhy 
ptáků s nápadným sexuálním dimorfismem (samci jsou zbarveni nápadněji než samice, 
a proto jsou rozpoznatelní). Žáci mohou na příkladu obrany hnízd zjišťovat, jak se chování 
ptáků mění v závislosti na biotických (přítomnost jiného druhu) a abiotických podmínek 
prostředí (velikost letového otvoru, výška hnízda od země, jeho maskování), míry 
rodičovských investicí a role samce a samice při obraně hnízd. Se zvyšujícími se 
rodičovskými investicemi (tj. čím je mláďat více, nebo čím jsou starší), s přítomností 
predátorů a se zranitelností mláďat (např. pokud je letový otvor velký nebo pokud je budka na 
nápadném, exponovaném místě) stoupá i intenzita obrany hnízda. Role samce a samice mezi 
druhy je kolísavá, někdy jsou aktivnější samci (např. straky, roli zřejmě hraje velikost samce), 
jindy samice.  
 
Cílem je zjistit, které faktory mají vliv na obranu hnízd vrabců. 
Úloha:  
1. V okolí školy umístěte budky pro vrabce, budky vyrobte.  
2. V květnu, po vylíhnutí mláďat, budky zkontrolujte, spočítejte, kolik mláďat je v každé 
budce. Zaznamenejte, jakým způsobem vrabci budku před vámi chránili (štěbetání, 
poletování,...). Zjistěte, jestli se obranné mechanismy samce a samice lišily. Samec je pestřeji 
zbarvený než samice, tudíž snadněji rozpoznatelný.  
3. Jak se lišila intenzita obrany hnízda v závislosti na počtu mláďat? 
4. Jak se lišila intenzita obrany hnízda v závislosti na umístění budky? 
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5. Do blízkosti budek umístěte dermoplastický preparát neškodného ptáka, například drozda, 
a potom preparát predátora (jestřába nebo krahujce), případně preparát savce, který útočí ze 
země (např. kuny, kočky). Jak se lišily reakce vrabců? Pozorujte a zaznamenejte je. 

7. Projekt: Faktory ovlivňující výskyt lišejníků 
 
Cílem projektu je seznámit se s faktory, které mají vliv na výskyt lišejníků. 
Úloha:  
1. V přírodě si všimněte, kde se lišejníky vyskytují (na kmeni stromu, na větvích,...). Svá 
zjištění zaznamenejte. 
2. Vyberte jeden z běžných druhů lišejníku a zjistěte, na jakých druzích stromů se vyskytuje 
a na kterých ne. Sledujte faktory ovlivňující výskyt lišejníku nejen podle druhu stromu, ale 
i podle jeho tloušťky, světové strany, podle jeho zdravotního stavu. Výsledky zaznamenejte 
do tabulky a vyhodnoťte. Porovnejte je se spolužáky. 
3. Které faktory jsou důležité pro výskyt lišejníků? (voda, světlo, znečištění ovzduší) 
4. Pozorování a zjištění zapište, zveřejněte ve školním časopise, na nástěnce, složte o lišejníku 
báseň nebo píseň. 

8. Projekt: Životní cyklus hospodářských rostlin 
Cílem je poznat rozdílné znaky obilnin. 
Úloha: 1. Přineste si semena obilnin jako pšenice, ječmene, ovsa, žita. Přinesená semena 
zaznamenejte a zakreslete.  
2. Do květináčů vysejte semena, po vyklíčení pozorujte rozdíly. Pracujte s klíčem k určování 
vyšších rostlin. 

9. Projekt: Kvalita potoka 
Cílem projektu je testování kvality vody v regionálních řekách a potocích. 
Úloha: 1. Prozkoumejte základní charakteristiky vody, odeberte vzorek, který analyzujte. 
Změřte teplotu vody, stanovte barvu použitím průhledné nádoby, zaznamenejte smyslové 
hodnocení vody (zrakem, čichem). 
2. V laboratoři určete další fyzikální a chemické vlastnosti jako kalnost, rychlost usazování 
částic, přítomnost iontů, pH vody a pod. (Žoldošová a kol.,2004). 
3. Prozkoumejte okolí a zjistěte, jestli se v okolí nachází nějaký odpad. 
4. Zjistěte, jaký je postoj spolužáků k problematice odpadu. 
5. Zjistěte a zaznamenejte, jaký druh odpadu odchází z vašich domácností.  

10. Projekt: Průzkum znečištění 
Jaký je dopravní ruch v místě vašeho bydliště? Spočítejte, kolik aut projede za hodinu kolem 
vašeho domu nebo školy. Zjistěte počet aut, ve kterých se během sledované hodiny vezl 
pouze jeden člověk. Jaké typy aut projely kolem vás?  
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11. Projekt: Mravenci 
 
Navzdory tomu, že mravenci jsou považováni za synantropní (domácí) živočichy, vykonávají 
nevyhnutelné funkce ovlivňující fungování ekosystémů. Mravenci provzdušňují půdu, 
ovlivňují pohyb živin a organických látek, roznášejí semena rostlin, slouží jako potrava pro 
větší živočichy a v některých případech opylují květy. Mnoho druhů si vyhrabává podzemní 
skrýše s mnohými otvory a cestičkami. Voda a vzduch se právě díky těmto aktivitám 
dostávají pod povrch země, čímž se půda zavlažuje a okysličuje, a to následně pozitivně 
ovlivňuje růst rostlin. I když se to na první pohled nezdá, biomasa mravenců bývá podobná 
biomase obratlovců. Mravenci sehrávají ve fungování ekosystémů klíčové postavení.  
 
Cílem projektu je zjistit, která chuť je pro mravence atraktivnější. Výsledky získané 
projektem pomohou žákům pochopit význam mravenců v přírodě, možná i jejich toleranci 
v domácnostech, i když prakticky každý z nás má spíše negativní zkušenost s jejich 
přemísťováním nebo jejich přítomností v blízkosti potravin. 
Mnozí lidé, kteří mají problémy s mravenci, investují velké sumy peněz na jejich likvidaci, 
často však bez úspěchu. 
 
Hypotézy: Předpokládáme, že mravenci budou lépe reagovat na sladkou chuť než na hořkou, 
slanou, kyselou nebo vodu, protože sladké látky jsou obvykle kaloricky bohatší.  
 
Při projektu bude nutné sledovat a hlavně neměnit následující proměnné: velikost krajíce 
chleba, druh chleba, teplotu prostředí, čas pozorování, čas výměny potravy, množství roztoku, 
zdroj mravenců. Další podmínkou je, aby byly zachovány stejné podmínky a stejné prostředí 
experimentu. Nezávislými proměnnými, které ovlivňujeme, jsou příchutě roztoku, které 
experimentálně kapeme na chléb. Závislou proměnnou je počet mravenců, kteří jsou nalákáni 
danou chutí. K zjištění závislé proměnné, tj. počtu mravenců při daném roztoku, použijeme 
fotoaparát a situaci dokumentujeme ve stejném časovém intervalu. Nakonec spočítáme počet 
mravenců přímo z fotografie. 
 
Materiál a pomůcky: 
200 mravenců 
1 bochník bílého chleba 
1 skleněné terárium 
1 digitální fotoaparát 
listí pro vytvoření přirozeného prostředí mravenců 
25 čtverců  hliníkové fólie 3×3cm 
1 kapátko 
1  10ml odměrný válec 
1 vodní koupel 
500 gramů destilované vody 
1 gram chloridu sodného 
5 gramů sacharózy 
0,15 gramů kyseliny citronové 
0,15 gramů kofeinu 
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Postup: 
A. Příprava terária s prostředím vhodným pro mravence 
1. Na dno terária polož asi 3cm vrstvu směsi písku, zeminy a kůry. 
2. Na libovolné místo v teráriu umísti vlhké tlející dřevo.  
3. Zvlhči písek vodou. 
B. Příprava roztoků a chleba 
K dosáhnutí následujících chutí při výrobě roztoků postupujte takto: 
1. Roztok 1: sladká chuť – 5% sacharóza: rozpusťte 5 gramů sacharózy v 95 gramech 
destilované vody. Roztok ohřejte. 
2. Roztok 2: kyselá chuť – 0,15% kyseliny citronové: smíchejte 0,15 gramů kyseliny 
citronové s 99,85 gramy vody. Roztok protřepejte. 
3. roztok 3: slaná chuť – 1% chlorid sodný: rozpusťte 1 gram chloridu sodného v 99 gramech 
vody. Roztok ohřejte. 
4. Roztok 4: hořká chuť – 0,15% kofeinu: Smíchejte 0,15 gramů kofeinu s 99,85 gramy vody. 
5. Roztok 5: žádná chuť (kontrola) – 100% destilovaná voda: 100 gramů vody. 
6. Nakrájejte 5 čtverečků chleba o rozměrech 2 × 2 × 1cm (délka, šířka, tloušťka). 
7. Pomocí kapátka nakapejte 0,5ml (zhruba 13 kapek) sladkého roztoku na chléb. 
8. Čtvereček chleba otočte a nakapejte 0,5ml roztoku i na druhou stranu. 
9. Kroky 7 a 8 zopakujte s použitím dalších roztoků: slaného, hořkého, kyselého a kontrolního 
(bez příchuti). 
9. Nastříhejte 25 čtverců hliníkové fólie o rozměrech 6 × 6cm. 
10. Kousky chleba položte na fólii a umístěte do terária. 
11. Každé dvě hodiny zaznamenejte počet mravenců na každém kousku chleba a situaci 
vyfoťte. 
12. Kroky 6 až 11 opakujte  každý den třikrát po dobu pěti dní. 
 
C. Chléb vyměňte po 24 hodinách 
D. Analýza údajů 
Fotografujte každý den v přesně stanoveném čase, například v 13:00, 15:00 a 17:00.  
Výsledky zpracujte a graficky vyhodnoťte. 
 
Výsledek: 
Cílem projektu bylo zjistit, která z chutí láká mravence nejvíce.  
Výsledkem pozorování je, že mravenci dali výrazně přednost právě sladké chuti. Ojediněle se 
vyskytly případy, kdy sledovaní mravenci preferovali jiné chutě. Taktéž se zjistilo, že 
mravenci nebyli zaznamenáni na kontrolním kousku chleba s vodou. 
Závěr: Vyhodnoťte, jestli se vámi stanovená hypotéza potvrdila nebo nepotvrdila.  
 
Další možné projekty: Zjistěte, jestli jsou mravenci lákáni i jinými sladkými roztoky. 
Zjistěte, jestli je váš poznatek aplikovatelný i na jiné druhy hmyzu, například šváby. 
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12. Projekt: Slunéčko sedmitečné a jeho využití v boji proti 
škůdcům 
 
Slunéčko sedmitečné si opravdu pochutná na mšicích, vždyť za den jich dokáže zkonzumovat 
až 150! Mšice je častou potravou pro slunéčko, se kterým se, bohužel, dnes setkáváme stále 
méně. Proč? Pravděpodobnou příčinou je chemický postřik, jeden z největších „škůdců“. 
Pokud chceme postřikem zničit opravdové škůdce, můžeme zničit vše – i slunéčko, mšice, 
apod. Slunéčko se normálně vyskytuje téměř všude, například v zahradách, parcích, lidských 
příbytcích. Je o něm známo, že se často vyskytuje masově. Když slunéčko něco nebo někdo 
vyruší z jeho činnosti, padá na zem a doslova předstírá smrt. Pokud je v přímém ohrožení, 
vylučuje odpuzující tekutinu, která obvykle nepřítele odradí. Na jaře klade samička až 
400 vajíček na spodní stranu listů, ale může je naklást i do různých štěrbin. V rámci 
biologické ochrany je slunéčko vysoce ceněným druhem hmyzu, protože se živí mšicemi. 
 
Za týden po nakladení vajíček se z nich líhnou pestré a velmi pohyblivé larvy. Živí se 
mšicemi, ale i vajíčky samotných slunéček. Stává se, že dříve vylíhnuté larvy spotřebují 
vajíčka ještě nevylíhnutých slunéček. Délka vývoje larev závisí na teplotě, přičemž larvy 
procházejí čtyřmi růstovými obdobími. Celý vývoj trvá 30 - 60 dní, v průběhu roku se vyvíjejí 
dvě generace. Slunéčko dokáže velice rychle zvýšit svůj počet - při přemnožení mšic dochází 
často ve velmi krátké době i k přemnožení slunéček. Slunéčka jsou nejaktivnější za světla 
a páří se ve vhodných podmínkách. Samička, která se už dříve pářila, obvykle snáší 
50 malých oválných žlutých vajíček. Po 4-5 dnech se z vajíček vylíhnou larvy, které jsou 
zbarvené do oranžova, modra, černa. Larvy obvykle mívají skvrny. Larva stráví 3-4 týdny 
neustálým pojídáním mšic. Larva třikrát za svůj vývoj svléká pokožku a mění se v kuklu, 
která je černá nebo černo-žlutá. Obvykle mezi 1-3 týdnem se z kukly vyvinou dospělí jedinci. 
Nejdříve jsou krovky slunéček jemné, žluté nebo oranžové a bez skvrn. Krovky a křídla se 
zpevní za hodinu po vylíhnutí, přičemž  dostávají svůj charakteristický pigment až za 
další dva až tři dny. Samička slunéčka sedmitečného začíná klást vajíčka na jaře nebo 
počátkem léta. Po nakladení vajíček samička uhyne a je vystřídána novou generací slunéček, 
která se objeví za několik týdnů. V přírodě noví dospělí jedinci hledají vhodné místo, kde by 
přežili zimu. 
Cílem je pozorovat vliv potravy na počet nakladených vajíček. 
− Čím se slunéčka živí? 
− Kdy se slunéčka začínají pářit? 
− Jak dlouho žijí slunéčka po spáření? 
− Kdy se objeví vajíčka slunéčka sedmitečného a kdy nastane stádium larvy?  Kdy stadium 

kukly?  
− Kdy dospělý jedinec opustí kuklu? 
− Kolik generací můžeme u slunéčka pozorovat za rok? 
− Preferují slunéčka sedmitečná některou hostitelskou rostlinu nebo jistý druh mšic? 
− Má druh mšic vliv na růst larev slunéčka sedmitečného? 
− Je nějaký druh mšic pro slunéčko toxický? 
 
Postup: 
1. Do Petriho misky dejte 10-15 slunéček. Předpokládáme, že jde o jedince obou pohlaví. 
Hlavním cílem této fáze pokusu je jejich páření.  
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2. Jedince můžete umístit do teplé místnosti, ale nesmí být na přímém slunečním světle 
z důvodu přehřátí. Rozlišit samečka od samičky je poměrně složité, ale obecně platí, že 
samička má tělo širší než sameček. Mohou být i malé rozdíly v obryse těla.  
3. Slunéčka jsou denně krmena malým množstvím mšic (nejlépe živými), které vložíte na dno 
Petriho misky. Tyto misky se musí denně čistit.  V případě, že nemáte přístup k živým 
mšicím, můžete si je před pokusem nasbírat a zamrazit v plastové misce. Mšice můžete najít 
na kopřivách, růžích, na lípách a platanech, na bodlácích. Pokud je mšic nedostatek, slunéčka 
mají nepřirozený stravovací režim, jehož následkem je pokles počtu nakladených vajíček, až 
se proces kladení vajíček zastaví úplně. 

13. Projekt: Tlak krve 
Cílem projektu je zjistit faktory, které ovlivňují krevní tlak.  
Dalším cílem je zjistit, jestli kofein ovlivňuje krevní tlak žáků základní školy. Kofein se 
vstřebává do krevního oběhu v průběhu 30 – 45 minut po požití. Následně dochází k jeho 
distribuci prostřednictvím vody v organismu a později se metabolizuje a vylučuje z organismu 
prostřednictvím moče. Jeho průměrný poločas rozkladu v těle jsou 4 hodiny (odhady se 
pohybují mezi 2 – 10 hodinami). Dávky kofeinu 100 – 600 mg  zbystřují a vyjasňují mysl 
a zlepšují všeobecnou tělesnou koordinaci. Na druhé straně může příjem kofeinu vést 
k roztěkanosti a ztrátě schopnosti ovládat jemnou motoriku. Příjem větší než 2 000 mg může 
způsobit nespavost, vyvolávat třes a zrychlené dýchání. Tyto symptomy je možné někdy 
pozorovat i při nižších dávkách. S pravidelným příjmem kofeinu se vyvíjí tolerance vůči 
těmto následkům – stimulační účinky kofeinu u pravidelných konzumentů kávy se projeví 
v menší míře než u konzumentů příležitostných. 
 
Při realizaci projektu je nutné dbát na proměnné, které neměníme. K proměnným patří: 
množství Pepsi Coly, které respondent vypije, čas, který uběhne mezi konzumací a měřením, 
činnost, kterou vykonává. Tlak krve měříme 50 minut po vypití nápoje.  
 
Pomůcky: tlakoměr, Pepsi Cola, brčka  
Postup:  
1. Před měřením zjistěte, zda každý respondent snídal, pozor na konzumaci nápojů 
s kofeinem. 
2. Před začátkem vyučování, v přesně stanoveném a domluveném čase, změřte skupině žáků 
tlak krve. 
 3. Naměřené hodnoty zaznamenejte. 
 4. Potom umožněte každému respondentovi vypít 355ml Pepsi Coly. 
 5. Po 50 minutách opět změřte tlak krve a naměřené hodnoty zaznamenejte. 
 6. Znovu podejte respondentům 355 ml Pepsi Coly. 
 7. Po dalších 50 minutách změřte krevní tlak respondentů a hodnoty zaznamenejte. 
 8. Výsledky vyhodnoťte individuálně. Vyhodnoťte průměr za skupinu. 
 
Podobně můžete postupovat v domácnostech. Změřte krevní tlak vašim rodičům před a po 
vypití kávy. Výsledky zpracujte se spolužáky a vyhodnoťte.  
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14. Projekt: Mají zpěváci větší kapacitu plic? 
Cílem projektu je zjistit, zda respondenti-členové pěveckého sboru mají větší kapacitu plic 
než žáci, kteří ve sboru nezpívají.  
 
Vitální kapacita plic je množství vzduchu, které vydechneme při maximálním výdechu po 
maximálním nádechu. U žen představuje asi 3,5 l, u mužů průměrně 5 l. Kapacita závisí na 
tělesné výšce a hmotnosti, na tvaru a rozměrech hrudníku, na druhu zaměstnání a na 
trénovanosti. 
Hypotéza: Předpokládáme, že žáci, kteří navštěvují pěvecký sbor, mají větší kapacitu plic než 
respondenti, kteří sbor nenavštěvují. 
Postup: 
1. Vyberte žáky, kteří zpívají v pěveckém sboru, a žáky, kteří do sboru nechodí. 
2. Respondent se zhluboka nadechne, zadrží dech. Uzavřete mu nosní dírky. 
3. Respondentovi dejte vyfouknutý balónek a požádejte ho, aby balónek nafoukl 

zadrženým vzduchem, a to bez opětovného nadechnutí.  
4. Změřte průměr nafouknutého balónku měřicím pásmem. Zaznamenejte výsledek do 

tabulky. 
5. Kroky 2 až 6 opakujte u všech respondentů.  
6. Vypočítejte průměrnou hodnotu a výsledek graficky zpracujte. 
7. Vyhodnoťte, jestli se vámi stanovená hypotéza potvrdila nebo nepotvrdila. 
8. Zjistěte informace o plicní kapacitě, o tom, jak se měří, atd. 
  
Projekt můžete opakovat se skupinou sportovců nebo se skupinou kuřáků a podobně.  
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Projekty zaměřené na zoologii 

Projekty zaměřené na živočichy jsou důležité pro pochopení různých biologických procesů 
u živočichů a člověka. Vědci studují živočichy s cílem zlepšení jejich zdraví, pro zvýšení 
jejich produkce, záchranu zvířat, pro lidskou společnost. Kromě toho se snaží objevit nové 
metody zlepšení zdraví člověka. Studium živočichů nám poskytuje lepší chápání vzniku 
chorob a jejich prevence, rozlišení normálního a abnormálního chování. Následující projekty 
zaměřené na zoologii představují tu oblast zoologie, která může být jednoduše zkoumána 
prostřednictvím experimentů. 

Obojživelníci a ryby 
Ovlivňuje teplota růst pulců? 
Má hodnota pH vody vliv na růst pulců? 
Ovlivňuje teplota vody dýchání obojživelníků? 
Má magnetismus vliv na regeneraci končetin mloků?  
Ovlivňuje teplota vody zbarvení ryb? 
Má hudba vliv na aktivitu ryb? 
Má množství světla vliv na aktivitu ryb? 

Ptáci 
Preferují některé druhy ptáků určitou barvu semen? 
Hledají ptáci potravu samostatně nebo ve skupině? 
Jaký druh potravního habitatu upřednostňují jednotlivé druhy ptáků? 

Hmyz 
Jak ovlivňuje teplota růst housenek motýlů? 
Jak může světlo ovlivnit mravence? 
Jak znečištění prostředí ovlivňuje hmyz? 
Ovlivňuje barva příjem potravy u hmyzu? 
Které faktory ovlivňují zvukové projevy cvrčků? 

Savci 
Ovlivňuje hudba náladu živočichů? 
Jaký vliv mají akustické signály ptáků na chování koček? 
Mají sliny živočichů antimikrobiální vlastnosti? 
Má zbarvení vliv na příjem tekutin? 
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Člověk 
Projekty zaměřené na lidské tělo a studie zaměřené na biologii člověka nám umožňují lépe 
porozumět lidskému tělu. Získáváme lepší vědomosti o fungování lidského těla, o anatomii 
člověka, dokážeme lépe pochopit chování člověka. Následující projekty je možné realizovat 
prostřednictvím experimentu.  
Chování člověka 
Modifikuje čich chuť? 
Který ze smyslů (chuť, čich, hmat) je nejlepším identifikátorem potravy? 
Ovlivňuje hudba krevní tlak? 
Má počasí vliv na náladu člověka? 
Ovlivňuje hraní počítačových her činnost srdce? 
Je zívání nakažlivé? 
Má smích vliv na náladu člověka? 
Ovlivňuje teplota prostředí schopnost koncentrace? 
Ovlivňuje BMI tlak krve člověka? 
Má každý člověk normální hodnoty teploty těla? Jak se liší vzhledem k věku člověka? 
Jsou hodnoty pulsu a krevního tlaku během dne stejné? 
Ovlivňuje cvičení kapacitu plic? 
Ovlivňuje pach potravy produkci slin? 

Rostliny 
Rostliny jsou nezbytné pro život na Zemi. Jsou důležitým základem potravního řetězce 
v každém typu ekosystému. Sehrávají hlavní úlohu v životním prostředí, a to vlivem na 
podnebí a produkcí životu nezbytného kyslíku. Projekty zaměřené na rostliny nám umožňují 
pochopit biologii rostlin a možnosti využití rostlin v jiných odvětvích, jako je medicína, 
zemědělství a biotechnologie.  
 
Ovlivňuje magnetické pole růst rostlin? 
Má světlo a intenzita světla vliv na směr růstu rostlin? 
Mají zvuky vliv na růst? 
Jaký je vliv kyselých dešťů na růst rostlin? 
Má cigaretový dým vliv na růst rostlin? 
Má teplota půdy vliv na růst kořenů? 
Ovlivňuje kofein růst rostlin? 
 
Jaký je vliv soli na růst rostlin? 
Je klíčení rostlin ovlivněno mrznutím? 
Má velikost semen vliv na hmotnost rostlin? 
Má velikost plodů vliv na množství semen v ovoci? 
Může rostlinné koření potlačovat růst bakterií? 
 



 

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. Dýchání 

Každý člověk dýchá. Dýcháme během celého dne. Proč? 
Odpovědi žáků napište na tabuli. 
 
Proč tvoje svaly a další části těla potřebují kyslík? 
Člověk a většina dalších organismů patří k aerobním organismům, které k získávání energie 
ze živin potřebují neustálý přísun kyslíku do tkání. Při látkové přeměně (oxidacích) vzniká 
v buňkách jako odpadový produkt oxid uhličitý. 
 
Dýchací soustava: 
1. umožňuje přísun kyslíku do krve a odstraňování oxidu uhličitého z organismu (kyslík 
a CO2 jsou dýchací plyny), 
2. zprostředkovává výměnu dýchacích plynů mezi organismem a vnějším prostředím. 
 
Představ si, že oheň potřebuje palivo a kyslík ze vzduchu se spaluje. Podobně tvoje svaly 
potřebují zásoby glukózy a kyslík poskytuje energii svalům a ostatním orgánům. 
 
Když se glukóza spotřebuje, začne se produkovat oxid uhličitý. Příliš mnoho oxidu uhličitého 
může poškodit svaly. Právě proto musí existovat cesta, jak se zbavit oxidu uhličitého. 
 
5.4 Problém: Jak se kyslík dostane do organismu? Pomáhají svaly při dýchání? 
Hypotéza: 
 
Pomůcky: dětská láhev, 2 balónky, gumičky, brčko, malý nůž, nůžky 
 
Postup: 
1. Použijte dětskou láhev jako zjednodušený model respiračního systému.  
2. Spodní část láhve uřežte. Na tuto část láhve nasaďte balónek, ze kterého odstraňte 

zúženou část.  
3. Balónek připevněte gumičkou. Tato část bude představovat bránici.  
4. K sestrojení plicní části použijte balónek a brčko. Z brčka uřežte přibližně 7,5 

centimetrový kousek.  
5. Pomocí lepicí pásky přilepte druhý balónek na brčko. 
6. Brčko vložte skrz otvor gumového uzávěru tak, aby přibližně 2,5 cm brčka zůstalo nad 

láhví. 
7. Pomocí lepicí pásky přilepte druhý balónek na brčko. 
8. Balónek s brčkem vložte a zatlačte do láhve skrz otvor v láhvi. 
9. Balónek ve spodní části láhve představuje svaly-bránici, balónek uvnitř láhve představuje 

plíce. 
10. Foukněte do brčka a pozorujte. 
 
Co se stane s balónkem uvnitř láhve? A co se stane s balónkem ve spodní části láhve, která 
představuje bránici? 



 

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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Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vysvětlení:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 
I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
 10% 10%  10% 70% 100 % 

 
1.2 Problém: Jak se kyslík dostane ke svalům? 
Hypotéza: 
 
Pomůcky: papír, pastelky, nůžky 
 
Postup:  
1. Nakresli lidské tělo a vyznač plíce. 
2. Na obrázek plic polož 7 červených a 3 modré hranolky, které si vyrobíš z papíru. Červené 

hranolky představují kyslík v plících a modré oxid uhličitý. Kromě toho polož 5 
červených a 5 modrých do blízkosti vlásečnic ve svalech. Tyto představují kyslík a oxid 
uhličitý ve svalech.  

3. Ukaž, jak krev přenáší kyslík z plic do svalů a oxid uhličitý ze svalů do plic. 
4. Potom demonstruj vliv nedostatku kyslíku tak, že kyslík ve svalech nahradíš oxidem 

uhličitým.  
 
Zjištění: 
___________________________________________________________________________
  

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

10% 10% 10% 50% 10% 10% 100 % 
 
1.3 Kolik vydržíš bez dýchání? 
Můj odhad: 
 
Postup:  
 
Zadrž dech. Tvůj spolužák stopuje, kolik vydržíš bez dýchání. 
 
Výsledek: 
 
Problém: Co se stane s oxidem uhličitým v plastovém sáčku, když budeš do sáčku dýchat? 
 



 

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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Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
Co se stane s oxidem uhličitým v tvých plících? 
___________________________________________________________________________ 
Co se stane s oxidem uhličitým ve tvé krvi? 
 
Co se stane s oxidem uhličitým ve tvém mozku? 
___________________________________________________________________________ 
Co se stane s kyslíkem? 
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: plastové sáčky, stopky 
 
Postup:  
1. Jednu minutu dýchej do plastového sáčku.  
2. Při posledním vdechu se dostatečně nadechni. 
3. Potom co nejdéle zadrž dech. 
4. Výsledky zaznamenej do tabulky a graficky porovnej se spolužáky. 
 
Kolik vydržíš bez dýchání poté, co jsi dýchal do sáčku? Bude to stejně dlouho v porovnání se 
situací, kdy jsi do sáčku nedýchal? 
 
Hypotéza a zdůvodnění: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Jméno žáka Počet sekund bez dýchání Počet sekund bez dýchání 
po dýchání do sáčku 

   
   
   
   

 
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 

I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
10% 10% 10% 30% 10% 30% 100 % 

 
1.4 Problém: Vydechujeme kyslík? 
Hypotéza: 
 
Pomůcky: promývačky, KOH 
 



 

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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Postup:  
1. Do promývačky umísti KOH. KOH absorbuje oxid uhličitý. 
2. Do jedné trubičky vdechuj, ale buď opatrný, aby ses nenadýchal. 
 

 
3. Pozoruj, co se děje s roztokem. 
 
Zjištění: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 
I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
 10% 10%   80% 100 % 

 
1.5 Problém: Mění se frekvence dýchání? 
Hypotéza: 
 
Postup: 
1. Zaznamenej počet vdechů za minutu. 
2. Zadrž dech co nejdéle. 
3. Zaznamenej počet vdechů za minutu. 
4. Porovnej počet vdechů před a po zadržení dechu. 
 
Výsledek a vysvětlení: 
___________________________________________________________________________ 
 

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 
I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
 10% 10%   80% 100 % 

 
1.6 Problém: Co se stane se vzduchem, který projde zapálenou cigaretou? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
Pomůcky: plastová láhev s víčkem, vata, cigareta, zápalky, plastelína 
Postup: 



 

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. Do plastové láhve dej čistou vatu. 
2. Do láhve vlož skleněnou trubičku tak, aby její část trčela ven a dobře ji připevni k láhvi.     
    Víčko dostatečně upevni např. plastelínou. 
4. Do trubičky vlož cigaretu. 
5. Cigaretu zapal. 
6. Plastovou láhev stlač, čímž vytlačíš vzduch zevnitř. 
7. Stisk láhve uvolni. 
8. Postup několikrát zopakuj. 
 
Dostane se vzduch opět do láhve? Pokud ano, jak? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Co se stane s vatou, která je uvnitř láhve? 
 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Výsledek: 
Co se dostává do láhve spolu se vzduchem a zároveň způsobí znečistění vaty? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Který orgán lidského těla představuje vata v láhvi? 
___________________________________________________________________________ 
 

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

10%  10%  30% 50% 100 % 
 
1.7 Projekt: Jaký vliv má kouření na lidský organismus? Pokuste se najít odpovědi na 
následující otázky: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Jak kouření ovlivňuje zdraví a kondici fotbalistů? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Může ovlivnit jejich zdravotní stav tzv. pasivní kuřáctví, tj. sami nekouří, ale jsou 
v přítomnosti lidí, kteří kouří? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

50% 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. 

31 

1.8 Jana a Matouš udělali rozhovor s čtyřmi dospělými lidmi o jejich životním stylu. 
Jejich odpovědi zaznamenali do tabulky. 
 
Jméno kouření zdravé stravování cvičení 
Ema ne ano ano 
Laura ano ano ano 
Jakub ne ano ne 
Samuel ano ne ne 
 
Napište, u kterého dospělého uvedeného v tabulce je vyšší pravděpodobnost výskytu 
kardiovaskulárního onemocnění? 
___________________________________________________________________________  
 
Které z následujících chorob můžeme získat od jiných lidí? Vyznač je. 
 

spalničky □          chřipka □           bolest zubů □  zlomená noha □ 

                                            
 
 
Doplň pojmy do vět (mytí rukou, nekouřit, cvičit, smrkat do kapesníku, konzumace menšího 
množství cukru) 
.............................................................snížení rizika rakoviny plic 
.............................................................snížení šíření chřipky 
.............................................................zredukovat riziko otravy potravinami 
 
Projekt: Vytvořte plakát na téma Jak předcházet onemocněním. 
 

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

10%   40% 50%  100 % 
 
1.9 Problém: Šíří se infekce kýchnutím? 
Hypotéza: 
__________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: sklenice (pro každého žáka), voda, NaOH, fenolftalein 
 



 

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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Postup: 
1. Každý žák dostane sklenici s vodou. Voda bude představovat váš organismus. 
2. S libovolným spolužákem si vyměňte trochu vody. 
3. Učitel do sklenic kápne indikátor, který určí, jestli došlo k infekci.  
4. Přihlásí se žáci, jejichž voda změnila barvu. 
5. Spočítejte počet „infikovaných“ spolužáků. Infikoval ses i ty? 
6. Jak jste zjistili, kdo se „infikoval“? 
 
Zjištění: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

10%     90% 100 % 
 
1.10 Problém: Jak vzrůstá počet infikovaných? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Postup: 
 1. Učitel ti dá sklenici s infikovanou tekutinou.  
 2. Nalij třem spolužákům trochu vody ze své sklenice. 
 3. Představ si situaci, že tři „infikovaní“ spolužáci nalijí vodu ze své sklenice dalším  
                třem spolužákům. 
 4. Kolik spolužáků se takto nakazí? 
 
Můj odhad: 
 Zakresli do grafu, jak se infekce šíří se vzrůstajícím počtem setkání. 
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Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 

I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
   40%  60% 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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1.11 Problém: Za jak dlouho vznikne z jedné bakterie 1000 bakterií nových? 
Víte, že každých 30 minut vzniknou z jedné bakterie dvě? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Postup: 
1. Vypočítejte a výsledek zapište. 
2. Doplňte do tabulky počet bakterií: 
 
Počet bakterií čas 
1 bakterie na počátku 
 po 30 minutách 
 po 1 hodině 
 po 1 hodině a 30 minutách 
 po 2 hodinách 
 po 2 hodinách a 30 minutách 
 po 3 hodinách 
 po 3 hodinách a 30 minutách 
 po 4 hodinách 
 po 4 hodinách a 30 minutách 
 po 5 hodinách 
 
3. Výsledky graficky zpracujte. Graf bude vyjadřovat závislost počtu bakterií na počtu hodin.  
 
V reálném životě tento růst neprobíhá donekonečna. Vysvětlete proč: 
___________________________________________________________________________ 
 

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

2.1 Problém: Preferují včely některé barvy květů? 
 
Katka a Pavel chtějí zjistit, které barvy květů včely upřednostňují. Včely se živí nektarem 
květů. Pro účely pokusu si Katka s Pavlem vyrobí vlastní nektar a vlastní květy.  
Pomůcky: cukr, voda, papír, barevný papír, vata, kapátko 
 
Postup: 
1. Smíchejte 40g cukru a 100 cm3 vody. 
2. Vytvořte si vlastní barevné květy. Na okvětní lístky použijte barevné papíry. Doprostřed 

květu vložte malou kuličku z vaty. Na vatu nakapejte 10 kapek „nektaru“ – cukrového 
roztoku.  

3. Květy položte na trávu a spočítejte, kolik včel přilétlo na jednotlivý květ.  
4. Včely pozorujte po dobu tří hodin a jejich počet zaznamenejte do tabulky. 
5. Pozorování můžete situovat do blízkosti včelího úlu. 
 

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

 
2.2 Problém: Kterou barvu květů mají včely nejraději? 
 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Barva květu Počet včel 

 
9 – 10 
slunečno 

10 – 11 
slunečno / oblačno 

11 – 12 
oblačno 

červená    
modrá    
bílá    
žlutá    
 
Katka a Pavel zaznamenali následující počet včel: 
Barva květu Počet včel 

 
9 – 10 
slunečno 

10 – 11 
slunečno / oblačno 

11 – 12 
oblačno 

červená 4 3 2 
modrá 8 6 3 
bílá 4 4 1 
žlutá 6 5 2 
 



 

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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Na kterou barvu květu létaly včely nejčastěji? 
___________________________________________________________________________ 
 
Řekni, jak počasí ovlivnilo počet včel, které na květ přilétly. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Co by se stalo, kdyby včely (a jiný hmyz) neměly schopnost rozeznávat barvu? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Květy mají vlastní způsoby, jak přilákat opylovače. Mohou lidé využít těchto vlastností? Jak? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Jsou včely schopny učení? 
Pomůcky: Petriho miska, voda, cukr, papír, plastová láhev 
 
Žáci na školním dvoře umístí na zem (nejlépe na místo, které je chráněno před deštěm) 
plastové základní geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník) a doprostřed každého tvaru 
vloží Petriho misku. Do jednoho tvaru, pro účely našeho experimentu vybereme kruh, umístí 
misku s roztokem vody a cukru, v ostatních bude voda. Roztok nutno denně kontrolovat, 
optimální by bylo roztok ponechat na dvoře v určité době, například mezi 11 a 12 hodinou, 
aby se včely naučily přilétávat v přesně stanovenou dobu. Pokud budou žáci instrukce 
dodržovat, bude trvat pouze několik dní, než včely začnou v hojném počtu létat na misku 
s roztokem. Kromě včel mohou na misku létat i jiní blanokřídlí.  
Svá pozorování žáci zaznamenávají do tabulky. 
 

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

 
2.3 Problém: Co udělají včely, když kruh zaměníme za jiný geometrický tvar, přičemž 
miska zůstane na původním místě? Bude to mít nějaký vliv na jejich chování? 
 
Hypotéza:    
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 Zaznamenaný počet včel: 
 

 trojúhelník čtverec kruh 
 voda voda roztok 
den 1    
den 7    

 



 

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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Co se stalo po výměně kruhu za trojúhelník? 
 

 kruh čtverec trojúhelník 
 voda voda roztok 
den 8    
den 9    

 
Co se stalo po výměně roztoku za vodu? 
 

 kruh čtverec trojúhelník 
 voda roztok voda 
den 10    
den 11    

 
Jaký vliv na člověka by mělo vyhynutí velké části včel? Měl by vůbec nějaký? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Mohou se plody a semena rostlin vyvinout bez opylení květů? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

10%  20% 20% 20% 30% 100 % 
 
2.4 Problém: Jak se tvoří med? 
Pomůcky: papír, brčko, mouka, med 
 
Z papíru vyrobte okvětní lístky, tyčinky a pestík a spolu s brčkem vytvořte květinu. Včelu 
„vytvořte“ tak, že si namalujte vlastní prst a přilepte na něj křídla. Malé množství mouky, 
která bude představovat pelová zrna, naneste na konce tyčinek vytvořené květiny. Kapku 
medu dejte na květ. Med bude představovat nektar. Když včela (v našem pokusu váš prst) 
„prochází“ květem, pelová zrna se přichytí na její tělo. Zkuste to i vy. 
 
Co by se stalo, kdyby včely neuměly rozeznávat barvy? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Představ si následující situaci: Na květinách jsou rozprášeny pesticidy a jsou rozprášeny i na 
vaší pokusné květině. Dotkneš se takové květiny? Vadí ti na ní něco? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

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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Popis: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Projekt: Význam chovu včel 
Vyhledejte a zpracujte informace o významu včel. Projekt doplňte obrázky, popisy, 
zajímavostmi. Vyhledejte (pokud je to možné) ve vašem okolí včelaře a získejte informace 
z vlastních zkušeností, ty jsou vždy nejhodnotnější. 
 

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

20% 30% 20%  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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3. Rostliny 

3.1 Problém: Co se stane s vodou ve váze, do které jsme vložili květiny? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Co se stane s rostlinami ve zbarvené vodě po pěti hodinách? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: sklenice, potravinářské barvivo, inkoust, rostliny s bílými květy, malý nůž 
 
Postup:  
1. Do čtyř sklenic nalijte asi 2 cm zbarvené kapaliny (použijte inkoust nebo potravinářské 
barvy).  
2. Do sklenic přidejte další 2 cm vody. 
3. Do dvou sklenic vložte rostliny s bílými květy, např. karafiát nebo chryzantému tak, aby 
jejich horní část byla asi 5 cm nad okrajem sklenic. 
4. Do dalších dvou sklenic vložte rostliny tak, že jejich stonky nejdříve podélně rozříznete, 
a tak je rozdělíte na dvě poloviny. Každou polovinu vložte do sklenice s tekutinou jiné barvy.  
 
Výsledek: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

10% 10% 30%  20% 30% 100 % 
 
3.2 Problém: je možné zabarvit barevné okvětní lístky? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: květy muškátu, fialek, jedlá soda, kyselina citronová, voda, lžíce 
Postup: 
1. Do misky vložte červené lístky květu muškátu. 
2. Přilijte roztok jedlé sody. 
3. Pozorujte. 
4. Do misky vložte lístky fialek. 
5. Přidejte roztok kyseliny citronové (1 lžíce na 100 ml vody). 
6. Pozorujte. 
 



 

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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Výsledek: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  

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

10%  30%  10% 50% 100 % 
 
3.3 Problém: Které faktory mají vliv na růst? 
Pomůcky: semena hrachu, Petriho miska, talířek pod květináč, cedník, plastový sáček, černý 
papír 
 
Žáci dostanou plastový sáček se 60 semeny hrachu třech různých odrůd. Semena položí na 
talířek pod květináč  (průměr 20 cm,  4 cm vysoký okraj). Talířek s obsahem jemně zavlažíme 
vodou a necháme přes noc odpočinout. Semena vodu nasají, zvětší svůj objem a hladina vody 
v talířku klesne. Voda je pro tento proces velmi důležitá – změkčí osemení, dostane se dovnitř 
suchého plodu a inhibuje životní procesy. 
 
Další den semena důkladně promyjeme vlažnou vodou, k tomu nám poslouží cedník.  
Dva spolužáci, Martin a Lucka, zasadili semena hrachu a pozorují je. 
 

 
 
Semena začala růst. Martin zakryl vyklíčená semínka, která pozoruje, plastovým sáčkem. 
Lucka zakryla svá semínka černým papírem. Po několika dnech listy vyklíčeného hrachu 
v Lucčině péči zežloutly. 
 
Vysvětli, proč listy zakryté černým papírem zežloutly. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Martinovy listy byly silné a zdravé.  
 
Vysvětlete význam listů pro rostlinu. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zaškrtněte podmínku, která je pro klíčení semen nejdůležitější. 

světlo □ voda □  sůl □ půda □ 
 



 

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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S dalšími vyklíčenými semeny udělejte následující pokus: testujte, jak rostou v různém 
prostředí. Svá pozorování zapište do tabulky: 
 

test počet vyklíčených semen 
klíčivost semen v suchém 
prostředí 

 

klíčivost semen ve vlhkém 
prostředí 

 

klíčivost semen v teplém 
prostředí 

 

klíčivost semen v chladném 
prostředí 

 

 
Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 

I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
10% 10% 10% 10% 20% 40% 100 % 

 
3.4 Problém: Jak se šíří semena rostlin? 
Zuzka s Michalem zkoumali, jak se semínka uvolňují ven z rodičovských rostlin. Zjistili, že 
se semínka rozšiřují pomocí živočichů, větru nebo jsou vystřelována do okolí. Z dostupné 
literatury zjistěte, jakým způsobem jsou zobrazené rostliny rozšiřovány. 
 
Pod obrázky doplň, jak jsou semínka zobrazených rostlin rozšiřována. 

    
Svízel (Mařinka vonná)             Netýkavka 

    
Pampeliška    Dub  
 

     
Javor     Bodlák  
 
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.moda.sk/e/sites/www.moda.sk/Autori/Blanka_Florova/20080908_Marinka_Vonna_Sklidni_Vas_Zaludek_Pri_Stresu/images/siroky.jpg&imgrefurl=http://www.moda.sk/Kategorie/Zdrave_maskrtenie/20080908_Marinka_Vonna_Sklidni_Vas_Zaludek_Pri_Stresu.html&usg=__a8nktKYKmwP0wg0XD-s_Svfgbt0=&h=308&w=540&sz=50&hl=sk&start=16&um=1&tbnid=e8YmmsB-QgXeJM:&tbnh=75&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dlipkavec%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.prielozny.sk/images/user_img/951_netykavka2_.jpg&imgrefurl=http://www.prielozny.sk/index.php%3Fmeno_clanku%3DNet%25FDkavka&usg=__rYzPhzX3zNeTVdoF8FXbCnLX4nE=&h=336&w=448&sz=18&hl=sk&start=4&um=1&tbnid=bPHflZpd5xXPLM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dnetykavka%2Bsemen%25C3%25A1%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2008/05/15/Taraxacum-officinale/frantisek_frimmer_107171.jpg&imgrefurl=http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php%3Fobrazok_id%3D107171%26next_img_type%3Dgallery&usg=__XK4MvKu-xOUgp69M53mPQhzJHOU=&h=428&w=570&sz=55&hl=sk&start=3&um=1&tbnid=UFhJEYlazDJdIM:&tbnh=101&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25BApava%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.herbar.net/images/Q/big/quercus_robur.jpg&imgrefurl=http://www.herbar.net/databaza/5/64&usg=__TSnmv7i_2-qYVBNLIAajU-JWAfI=&h=600&w=800&sz=167&hl=sk&start=3&um=1&tbnid=-sPCET3gaF5sbM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddub%2Bsemen%25C3%25A1%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.garten.cz/images_data/2317-acer-tataricum-javor-tatarsky.jpg&imgrefurl=http://www.garten.cz/a/cz/2317-acer-tataricum-javor-tatarsky/&usg=__m6feRxpIasN_Y-weqGLRDZm30I4=&h=300&w=250&sz=76&hl=sk&start=7&um=1&tbnid=jgjjJYdNv6NUwM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Djavor%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.meduna.org/albums/Nature/03_bodliak_2.jpg&imgrefurl=http://www.meduna.org/albums/Nature/slides/03_bodliak_2_sk.html&usg=__U5gwWle42KYBDXYcTQSLym9IlWM=&h=1200&w=1600&sz=557&hl=sk&start=1&um=1&tbnid=wXX-_B9qWBd59M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbodliak%26hl%3Dsk%26rlz%3D1T4ADBF_enSK260SK261%26um%3D1


 

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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Podívejte se na obrázek bodláku a popište, jak jsou jeho semínka roznášena živočichy. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vysvětlete, proč je důležité, aby byla semena roznášena směrem od rodičovské rostliny. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Může veverka přispět k rozmnožování stromů? Vysvětlete. 
___________________________________________________________________________ 
 
Pokud odpověď neznáte, vyberte ji z následujících možností: 
a) ano, protože zahrabává semena do půdy 
b) ano, protože semena rozšiřuje svým trusem 
c) ano, protože přenáší semena na ocase, na který se zachytávají 
d) ano, protože semena a plody ukrývá na různých místech v lese 
 
Napište dvě podmínky, které jsou nutné pro klíčení semen a jejich růst v půdě. 
 
a) _________________________________________________________________________ 
 
b)_________________________________________________________________________ 
 

 
 

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

50% 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. 

42 

3.5 Problém: Je možné urychlit dozrávání plodů? Pokud ano, jak? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: netýkavky v květináčích, zralé ovoce, např. jablko, kiwi, citron, pomeranč, 
plastové sáčky. 
 
Postup: 
1. Rozdělte se do skupin po dvou. 
2. Vezměte rostlinu v květináči. Dbejte na to, aby rostlina měla pouze poupata. 
3. Přebytečné květy otrhejte. 
4. Rostlinu přikryjte plastovým sáčkem, nezavazujte. 
5. Pod sáček k rostlině dejte jeden druh zralého ovoce. 
6. Rostlinu označte jmenovkou a dejte na suché místo. 
7. Rostlinu pozorujte každý den. Délka pozorování je jeden týden.  
8. Výsledky zaznamenejte do společné tabulky. Do tabulky zapište počet rozkvetlých květů. 
9. Porovnejte s kontrolními rostlinami. 
 
Výsledek a vyhodnocení: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Pokus můžete udělat i s větvičkami ptačího zobu. Větvičky vložte do sklenice s vodou 
a přikryjte další sklenicí.  
 
Pomůcky: semena hrachu setého, zralá jablka, citrony, banány a jiné druhy ovoce, nádobky,  
skleněné zvony, dřevěné piliny, krabice 
Postup: 
1. Namočte semena hrachu setého do vody a nechte je tam 24 hodin.  Po naklíčení je vysejte 
do dřevěných pilin na 6 dní. 
2. Klíčící rostliny zbavte osemení.  
3. Vyklíčená semena vložte do nádobky s vodou. Vedle jedné nádobky dejte jablko, vedle 
druhé citron, atd. Postup zopakujte s různými druhy ovoce.  
4. Nádobku s hrachem a ovocem přikryjte skleněným zvonem a pozorujte. 
5. Jednu nádobku přikryjte zvonem bez ovoce, poslouží nám jako kontrola.  
6. Pozorujte. Pokus můžete provést i tak, že pokusné rostliny přikryjete velkou krabicí.  
 
Vyschne větvička dřeviny, která je napadena mšicemi?   
___________________________________________________________________________ 
 

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

10% 10%   20% 60% 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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3.6 Problém: Produkuje rostlina kyslík? Čím je rostlina vyživována? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: miska, sklenice, vodní rostlina, jedlá soda  
Postup: 
 1. Naplňte misku vodou. 
2. Nasypte malou lžičku jedlé sody do vody.  
3. Vodní rostlinu vložte do sklenice.  
 4. Sklenici s rostlinou postavte do misky dnem vzhůru, abyste z ní vytlačili vzduch.  
 5. Rostlinu pozorujte při dostatečném osvětlení. 
Zjištění: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Pro nalezení správného řešení využil žák těchto dovedností: 
I. II. III. IV. V. VI. Celkem 
 20% 20%   60% 100 % 

 
3.7 Problém: Dýchají semena rostlin? Kdy? Během dne nebo v noci? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: 2 skleněné válce, semena hrachu, svíčky, drát 
Postup: 
1. Na dno skleněného válce dejte naklíčená semena hrachu setého a nechejte hodinu  
    odpočinout. 
 2. Druhý skleněný válec nechejte prázdný, poslouží nám jako kontrola. 
 3. Do obou válců zasuňte krátké hořící svíčky, které upevníte na drát. 
 4. Pozorujte, co se ve válcích děje. 
 
Zjištění:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

20% 20% 20%   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. 
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3.8 Problém: Jaký vliv na rostliny má kyselý déšť? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Pomůcky: 4 květináče, semena fazole, lakmusové papíry, ocet, citronový džus 
Postup: 
1. Do každého květináče vysaďte 3 fazole.  
2. Počkejte, až vám rostlinky vyklíčí do výšky cca 5 cm. Poté nechte v květináči pouze  
jednu, ostatní odstraňte.                            
3. Připravte roztoky různého pH podle následující tabulky. PH změřte lakmusovým papírkem. 
  
pH voda z vodovodu ocet 
pH3 Žádné 1l 
pH4 1l 100ml 
pH5 1l 10ml 
pH6 1l žádné 
 
4. V období prvních pravých lístků rostliny začněte postřikovat roztokem. Rostlinu zalévejte 
stejným roztokem směrem ke kořenům.  
5. Pozorujte, výsledné parametry zaznamenejte do tabulky a zakreslete. 
 
 pH3 pH4 pH5 pH6 
výška     
počet listů     
barva     
další 
pozorování 

    

 
Který z roztoků měl na růst rostliny největší vliv? 
___________________________________________________________________________ 
Jaké byly první příznaky tohoto vlivu? 
___________________________________________________________________________ 
Má kyselý déšť vliv i na další věci nebo organismy? 
__________________________________________________________________________ 
 
Pokus můžete opakovat s roztoky, které připravíte tak, že do tří sklenic nejdříve nalijete 
100ml vody. Potom do první sklenice přidáte 10ml citronového džusu, do druhé 1ml 
citronového džusu, ve třetí necháte čistou vodu. Změřte pH a sklenici uzavřete. Do tří 
květináčů zasaďte semena a zalévejte je připravenými roztoky. Pozorujte. Pozorování 
zaznamenejte do tabulky, napište výsledek a závěr. Vyhodnoťte. 
 
Pokus můžete opakovat s naklíčeným hrachem nebo fazolí, přičemž je po vysazení do 
květináčů zalévejte čistou vodou, roztoky inkoustu, kyseliny citronové, jedlé sody, zředěného 
octa, džusu a pod. 
 

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

30%   30% 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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3.9 Problém: Má strom a člověk stejné potřeby? 
Hypotéza: 
 
Postup: 
1. Na tabuli napište pojmy STROM a ČLOVĚK. 
2. Pod pojem ČLOVĚK napište, co člověk ke své existenci potřebuje (metoda 
brainstormingu). 
3. Pod pojem STROM napište totéž. 
4. Analyzujte oba sloupce a rozhodněte, které položky můžete spojit do jednoho pojmu 
a úvahu zevšeobecněte.  
 
Shrnutí:   
Které základní životní potřeby se objevily u člověka? Které u stromu? 
Jsou některé životní potřeby stejné pro obě skupiny? 
V čem jsou životní potřeby člověka a stromu podobné? V čem se liší? 
 Mají ostatní živočichové podobné životní potřeby jako člověk a strom? 
Je člověk závislý na slunečním světle? 
Vyskytl se u vás někdy nedostatek některých životních potřeb? Jak jste to prožívali? 
 

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

40% 40%    20% 100 % 
   
3.10 Problém: Jsme součástí potravního řetězce? 
Hra se týká pouze jednoho ekosystému. Žáci se rozmístí po třídě. Učitel vybere jednoho žáka, 
který bude představovat strom. Žák dostane do ruky klubko vlny symbolizující potravu 
a postaví se doprostřed třídy. Žáky vyzveme, aby jmenovali živočicha, který by se mohl živit 
některou části stromu. První žák, který odpoví správně, přebírá část (nit) klubka. Hra 
pokračuje s tím rozdílem, že klademe otázky, které u žáků vedou k pochopení potravního 
řetězce.  Tímto způsobem se do hry zapojí všichni žáci a pomocí klubka vlny se vytvoří síť 
vzájemných vztahů. Všechny živé organismy jsou součástí systému, vytvářejí druhovou 
pestrost a udržují stabilitu.   
 
Závěr: Co by se stalo, kdybychom vymýtili všechny stromy?  
Žák v roli stromu upustí klubko a ostatní žáci sledují, co se nastane. Podobně si můžete 
představit, co by se stalo, kdyby vymizeli draví ptáci. 
 
Jaké by byly následky, kdyby některá součást sítě chyběla? Jaký by byl dopad na ostatní 
organismy? Vysvětlete. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Je člověk součástí podobné sítě? 
  
  

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

20% 40%   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. 
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4. Živočichové 

4.1 Problém: Svatební hodování pavouků. Je to možné? 
Samci mnohých druhů živočichů dávají samičkám před, během nebo po kopulaci tzv. 
svatební dary. Jsou to různé látky, které samička může zkonzumovat. K těmto zvláštním 
darům patří nejčastěji mrtvý hmyz, ale mohou to být i různé symbolické dary, například 
nekonzumovatelná semena trav, různé sekrety samců (např. sliny) nebo dokonce i specifické 
látky obsažené v ejakulátu samců.  
 
Cíl: Žáci se pokusí zjistit, jakou úlohu sehrávají svatební dary v reprodukčním chování 
lovčíka hajního. Je to jeden z mála druhů pavouků, u kterých se podobné chování 
zaznamenalo.  
 
Pomůcky: K provedení pokusu žáci potřebují skleněné akvárium o objemu cca 10 litrů 
a dospělé jedince lovčíka hajního.  
 
Tito pavouci jsou jedním z nejběžnějších druhů, nejsou chráněni zákonem, proto je můžeme k 
pokusu nachytat. Vyskytují se v dolní části vegetace v lesích nebo na loukách, ale taktéž 
hojně na rumovištích, u polních cest nebo přímo v zahradách. Dospělí jedinci se objevují 
nejdříve ve druhé polovině dubna, ale většina lovčíků dospívá až v květnu. Odchycené 
jedince zásadně chováme odděleně. Na chov nebo krátkodobé skladování stačí použít malé 
sklenice na zavařování o objemu 0,3 litru.  
 
Postup: 
1. Na dno sklenice dejte chumáč vlhké vaty, protože pavouci při snížené vlhkosti mohou 
uhynout.  
2. Zakryjte horní část sklenice řídkou tkaninou.  
3. Pavouky denně mírně kropte vodou a nenechávejte na přímém slunci. Krmte je (v případě, 
že je chcete chovat déle) jejich přirozenou potravou, nejlépe nějakým drobným článkonožcem 
velikosti mouchy domácí, například drobnými nymfami cvrčků, které můžete koupit 
v obchodech s chovatelskými potřebami.   
 



 

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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4.2 Problém: K čemu slouží dary samců lovčíků při zásnubách? 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Co by se stalo, kdyby samička při zásnubách nedostala žádný dar? 
___________________________________________________________________________ 
 
Co by se stalo, kdyby samička dostala nevhodný dar, např. suchou plevu, polystyrenovou 
kuličku a pod.? 
___________________________________________________________________________ 
 
Jaký vliv má velikost daru samce na délku páření? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

20% 20% 20%  20% 20% 100 % 
 
4.3 Problém: Závisí teplota mravenců na teplotě prostředí? 
Mravenci jsou, stejně jako ostatní bezobratlí, studenokrevní živočichové, tj. nejsou schopni 
produkovat vlastní tělesné teplo, ale jejich tělesná teplota závisí na teplotě prostředí. Tento 
fakt můžeme prokázat jednoduše - využijeme souvislosti mezi rychlostí pohybu a teplotou 
prostředí. Pozorování je možno provést přímo ve volné přírodě nebo v zajetí.  
 
Cíl: Pozorování probíhá tak, že změříme dobu, za kterou mravenec zdolá určitou vzdálenost. 
Měření provedeme pomocí provázku, jehož délku si žáci zvolí sami. 
 
Pomůcky: provázek, mravenci, stopky, chladnička 
 
Postup: 
1. Proveďte pokus a vypočítejte průměrnou rychlost mravenců.  
2. Pokud pracujete s mravenci v zajetí, jejich teplotu regulujte vložením do chladničky.  
 
Pozorování studenokrevných a teplokrevných obratlovců, např. studenokrevných ještěrek 
a teplokrevných myší, by bylo pro náš pokus vhodnější, mravence jsme zvolili z praktického 
hlediska. Je však dobré žákům vysvětlit, že princip zachování tělesné teploty primárně 
nezávisí na velikosti živočichů. 
 



 

Vysvětlivky: 
I.  Identifikovat a správně používat základní pojmy 
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Problém: Ovlivňuje teplota mravenců jejich aktivitu? 
 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Jakou rychlostí se pohybují mravenci při pokojové teplotě? 
 
___________________________________________________________________________  
Jakou rychlostí se mravenci pohybují po snížení jejich tělesné teploty v chladničce? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jaká je závislost rychlosti pohybu mravenců ve volné přírodě na aktuální teplotě prostředí? 
___________________________________________________________________________ 
 
Prověřte, jaký vliv má teplota na pohyb mravenců.  
Postup: 
1. Mravence umístěte do terária. Pozorujte a zaznamenejte jejich aktivitu. 
2. Terárium s mravenci dejte na 10 minut do chladničky.  
3. Terárium vyberte z chladničky a pozorujte aktivitu mravenců. Vše důkladně  
zaznamenejte. 
 
Jaký je vliv světla na aktivitu mravenců?  
Postup:  
Potřebujete dvě terária.  
1. Do každého terária umístěte 25 mravenců.  
2. Jedno terárium dejte do světlé místnosti, druhé do tmavé.  
3. Pozorujte aktivitu mravenců, zaznamenejte např. počet vyhloubených cestiček, separaci 
odpadních látek, a pod. Pozorování zakreslete. 
 
Otestuj schopnosti mravenců vytvořit chodbičky v suchém a vlhkém substrátu.  
Postup: 
1. Mravence umístěte do dvou terárií. 
2. Do jednoho terária dejte vlhký substrát, do druhého terária suchý. 
3. Pozorujte vytvořené chodbičky v obou substrátech. 
Porovnejte stabilitu vytvořených cestiček. Nezapomeňte, že mravenci potřebují k přežití 
vlhkost blízkou 100%, přičemž terárium musí být větráno, aby se předešlo šíření patogenů. 
Proto mravence nevystavujte suchu dlouhou dobu, zabezpečte jim alespoň jedno místo 
v teráriu s dostatečnou vlhkostí (např. pomocí kousku vlhké vaty).  
4. Pozorování zaznamenejte.  
 



 

Vysvětlivky: 
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V.  Aplikovat poznatky a zkušenosti v praktických podmínkách. 
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Prověřte reakce mravenců na různé druhy potravy. 
Postup: 
1. Do terária s mravenci vložte různé druhy potravy (cukr, sůl, citrusové plody, zelenina, 
maso, sýr). 
2. Pozorujte, kterým druhům potravy dávají mravenci přednost.  
3. V dalším experimentu do terária vložte roztok vody a cukru a roztok vody a umělého 
sladidla. Kterému z roztoků dávají mravenci přednost?   
 
Kterou látku používají mravenci ke své obraně? Důkaz kyseliny mravenčí 
Už jako děti jste určitě zjistili, že mravenci „štípou“. Ve skutečnosti jde o nepříjemnou reakci  
kůže na přítomnost kyseliny mravenčí, kterou mravenci vystřikují při útoku na kořist nebo k 
obraně před jejich predátorem. Přítomnost kyseliny mravenčí se dá dokázat jednoduchým 
pokusem, při kterém se využívá reakce antokyanů s kyselinou.  
 
Postup: 
1. V přírodě najdeme rostlinu obsahující antokyany (fialově zbarvený zvonek, sléz a pod.). 
2. Rostlinou podráždíme mravence, nejlépe velké druhy (Formica sp.) přímo v mraveništi, 
kde je jich velký počet.  
3. Pozorujte. 
 
Na fialových okvětních lístcích se objeví krvavě rudé skvrny, které signalizují přítomnost 
kyseliny mravenčí. Pokus můžeme opakovat i s lakmusovým papírkem, který taktéž potvrdí 
přítomnost sledované kyseliny.    
 

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

20% 20% 20%  20% 40% 100 % 
 
4.4 Problém: Jak dýchají embrya ptáků ve vejcích? 
Z našeho výzkumu plyne, že žáci nevědí, jak embrya ve vejcích dýchají. Předpokládají, že ve 
vejci je stálá zásoba vzduchu, která embryím vydrží až do konce jejich vývoje nebo že 
embryo nedýchá. Poměrně málo žáků ví, že vzduch přechází skořápkou (Prokop et al. 2007). 
Představy žáků o dýchání embryí se dají poopravit jednoduchým pokusem. Jeho nevýhodou 
však je, že trvá celou dobu inkubace vajec, tj. v případě slepičích vajec cca 21 dní.     
 
Použití vajec pro následující experimenty bude jednoduché a zábavné. Při práci s vejci buďte 
opatrní, protože existuje určité riziko nákazy salmonelou. Nezapomeňte na hygienu, mytí 
rukou  mýdlem a teplou vodou. 
 
Kromě syrových vajec budete potřebovat i vařená vajíčka. 
 
Problém: Jak dýchají embrya ptáků ve vejcích? 
 
Hypotéza: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Pomůcky: inkubátor, domácí vejce, igelitové sáčky 
Postup: 
1. Do inkubátoru vložte domácí vejce. Kupovaná vejce nejsou oplodněna, a proto jsou pro 
tento pokus absolutně nevhodná!  
2. Polovinu vajec vložte do malých igelitových sáčků (každé vejce zvlášť) a pevně uzavřete.  
3. Po dobu inkubace nutno dodržovat pokyny týkající se správného vývoje embryí (teplota, 
vlhkost, otáčení vajec). V případě moderních inkubátorů tyto činnosti odpadávají.  
4. Po ukončení doby inkubace se z vajec v igelitových sáčcích kuřátka nevylíhnou. Teoreticky 
by se vejce během inkubace měla prosvěcovat, a tak zjišťovat, která embrya se vylíhnou a 
která ne.  
V tomto případě by pokus trval kratší dobu, resp. by byl obohacen o další aktivitu.  
 
Výsledek: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
    
Velice velká buňka 
Problém: Co se stane se skořápkou v kyselém prostředí? 
Postup: 
1. Vejce vložte do sklenice a zalijte octem. 
2. Pozorujte, jaké změny nastanou po třech dnech.  
3. Jak se vejce změní? 
 
Problém: Jak různé roztoky ovlivňují živočišné buňky? Mohou látky projít membránou 
buňky? 
Postup: 
1. Tři vejce vložte do džbánů a zalijte třemi různými roztoky. Do jednoho džbánu nalijte 
čistou vodu, do druhého sladký roztok, do třetího slaný roztok.  
2. Pozorujte, co se s vejci děje. Velikost vajec můžete změřit před pokusem a po pokuse po 24 
nebo 48 hodinách.  
3. Vejce vyberte, otřete papírovým ubrouskem a výsledek zaznamenejte.  
Dostala se voda dovnitř nebo ven z vejce? 
 
Problém: Dokážeš určit, které ze dvou vajec je vařené? 
Postup: 
1. Obě vejce roztočte. 
2. Pozorujte a výsledek zaznamenejte. 
 
Vývoj ptáků probíhá uvnitř vejce. Vejce se skládá ze žloutku, který obsahuje 50% vody, tuk, 
cholesterol, soli a jiné látky. Pod žloutkovou membránou se nachází zárodečný terčík, který 
tvoří základ zárodku. Žloutek je obklopen bílkem, který obsahuje 85-90% vody, glukózu 
a jiné látky. Žloutek ve středu bílku drží tzv. poutka. Papírové blány jsou dvě – vnější a 
vnitřní. Na tupém konci vejce blány od sebe oddělují, a  tak tvoří vzduchovou komůrku, která 
se stářím vejce zvětšuje. Na povrchu vejce se nachází pórovitá skořápka, která se skládá 
především z uhličitanu vápenatého. 
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Problém: Je uvnitř vejce život? 
Pomůcky: syrové slepičí vejce, lupa, pinzeta, preparační jehla, Petriho miska 
Postup: 
1. Lupou si pozorně prohlédni barvu, povrch a tvar vejce. 
2. Preparační jehlou udělej do vejce v jeho středu otvor a ten rozšiř pinzetou do kruhu 
s průměrem 3-4 cm. 
3. Pozorně prozkoumej všechny části vejce. 
4. Vnitřek vejce opatrně vyklop do Petriho misky. 
5. Pozoruj jednotlivé části vejce a vnitřní stranu skořápky. 
6. Nakresli průřez stavby slepičího vejce, označ a pojmenuj jeho jednotlivé části. 
 

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

20%  40%   40% 100 % 



 

 

52 

Řešení 
1.1 Při nádechu se bránice pohybuje směrem dolů jako píst, stlačuje vnitřní orgány, tím se 
zvětšuje objem hrudního koše. Zvětšením objemu balónku v láhvi se vyklene i balónek 
představující bránici v dolní části láhve. 
Pohybem bránice a svalů hrudního koše vznikne v plících mírný podtlak, jehož následkem je 
vzduch nasávaný do plic. Ústy nebo nosohltanem proudí zvlhčený, ohřátý a prachu zbavený 
vzduch hrtanem do průdušnice, která se dělí v hrudní dutině na průdušky a průdušinky. Ty se  
větví na plicní komůrky - alveoly. Skrz tenkou stěnu plicních komůrek probíhá difuze kyslíku 
ze vzduchu do krve v plicních vlásečnicích a difuze oxidu uhličitého z krve do alveolárního 
vzduchu. Normální výdech, který následuje, je pasivní. Frekvenci a hloubku dýchání řídí 
nervové centrum. Hlavní popud k nádechu vychází z množství oxidu uhličitého obsaženého v 
krvi.  
1.2 Krev transportuje kyslík z plic ke tkáním a orgánům, sbírá CO2 z tkání a přenáší jej do 
plic. 
1.3 Světový rekord je 17 minut pod vodou bez dýchání. 
Přivádí živiny k jednotlivým orgánům a odvádí nepotřebné produkty metabolismu do 
vylučovacích orgánů. Červené krvinky slouží k přenosu kyslíku, který se váže na červené 
krevní barvivo hemoglobin. Částečně slouží i k přenosu CO2. 
Množství kyslíku v organismu klesá. 
Zásoba kyslíku v organismu je nízká, se zadrženým dechem vydržíme krátce. 
1.4 KOH absorbuje oxid uhličitý, roztok bude probublávat a dojde k jeho zakalení. 
1.5 Dýchání se zrychlí z důvodu nedostatku kyslíku. 
1.6 Vzduch po stlačení putuje dovnitř láhve.  
Vata se zanese nečistotami. 
Do láhve se dostávají škodlivé látky. Vykouřením jedné cigarety se uvolní asi jeden litr kouře. 
Spalováním tabáku se tvoří dva druhy kouře: 
- hlavní proud kouře, který jde přímo do plic kuřáka. Mnohé škodlivé složky se zachytí právě 
v plících jako ve filtru. V plících se zachytí asi 2/3 škodlivých látek a asi 1/3 se vydechuje do 
ovzduší. Při hoření cigarety vzniká:  
- vedlejší proud, který má větší koncentrace škodlivých látek než hlavní proud. Ve srovnání 
s hlavní proudem vedlejší proud obsahuje asi 5x více oxidu uhelnatého a amoniaku, 3x více 
rakovinotvorných látek (benzpyrenu) a 2x více nikotinu. Ženy těžkých kuřáků umírají na 
rakovinu plic až 4x častěji než ženy nekuřáků. 
Cigaretový kouř obsahuje : 
- 4000 chemických látek ve formě částic a plynů 
- prachová fáze obsahuje dehet, nikotin, benzen, benzopyreny  
- plynová fáze obsahuje kysličník uhelnatý, čpavek, dimetylnitrosamin, formaldehyd, 
kyanovodík a akrolein 
- 60 látek je zařazeno mezi známé nebo suspektní karcinogeny 
Plíce.  
1.7 Sníží výkon sportovce, protože dochází k zúžení cév, méně okysličují tkáně 
a výkonnost sportovce je nižší.  
Přítomnost lidí, kteří kouří, způsobuje zdravotní problémy i lidem, kteří sami nekouří. Jde 
o tzv. pasivní kuřáky.  
1.8 Samuel 
Spalničky, chřipka 
Nekouřit 
Smrkání do kapesníku 
Konzumace nižšího množství cukru 
1.10 Infekce se šíří kýchnutím (kapénková infekce). 
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Žáci dostanou sklenice s čistou vodou, pouze jeden žák dostane sklenici s roztokem NaOH 
tak, aby pH odpovídalo hodnotě 10 a více. Na 250ml vody potřebujete 6g NaOH. V případě, 
že nemáte k dispozici hydroxid sodný, můžete použít hydroxid draselný. V tomto případě na 
250 ml vody použijte 10g KOH. Žákům nakapejte fenolftalein, který slouží jako indikátor, do 
sklenic. 
„Infikovaná“ tekutina se zbarví narůžovo. 
„Neinfikovaná“ tekutina barvu nezmění. 
1.11 
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2.1 
počet bakterií čas 
1 bakterie na počátku 
2 po 30 minutách 
4 po 1 hodině 
8  po 1 hodině a 30 minutách 
16 po 2 hodinách 
32 po 2 hodinách a 30 minutách 
64 po 3 hodinách 
128 po 3 hodinách a 30 minutách 
256 po 4 hodinách 
512 po 4h a 30min 
1024 po 5hodinách 
 
V reálném životě růst počtu bakterií nepokračuje donekonečna, protože by došlo k vyčerpání 
živin a taktéž by vznikly produkty látkové přeměny, které by vyloučily další bakterie. Dalším 
důvodem by byl nedostatek kyslíku. 
2.2 Včely láká především vůně nektaru a pylu, který hledají kvůli potravě. Včely 
nedokážou rozeznat červenou barvu. Lákají je rostliny s bílými, žlutými nebo modrými květy, 
případně kombinace těchto barev, reflexních na ultrafialové záření. Včely mají velmi dobře 
vyvinutý čich, proto jsou lákány vůní květů. Mnoho rostlin, kterým včely dávají přednost, má 
nepravidelný tvar zabezpečující vhodnou přistávací plochu. 
Včely přilétaly nejčastěji na květ modré barvy. 
Slunečné počasí. 
Nedocházelo by k opylování rostlin, neopylené rostliny by neprodukovaly semena. 
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Lákadlem je vůně a barva okvětních lístků. Parfémy u lidí.  
2.4  Včely – cílem experimentu je prokázat fakt, že i když je mozek včel velice malý, mají 
schopnost učit se. Žáci pravděpodobně slyšeli o tzv. včelím tanci, což je unikátní 
komunikační systém sloužící k předávání informací o zdroji potravy mezi včelami. Včely si 
pamatují zdroje potravy a navštěvují přednostně ta místa, kde se potrava nachází. Tato místa 
si pamatují díky okolí zdroje, proto je změna geometrického tvaru zmýlí, i když Petriho miska 
s potravou zůstala na původním místě.  
Po výměně jednoho geometrického tvaru za druhý budou navštěvovat původní tvar, protože si 
jej pamatují. 
Po výměně roztoku s medem nebo cukrem za roztok s vodou budou včely stále létat na stejné 
místo, časem však budou hledat místo nové. 
Kdyby vyhynula velká část včel, snížila by se produkce semen – hospodářských rostlin, plodů 
na ovocných stromech, což vy mělo přímý dopad i na člověka. 
Semena rostlin nemohou vzniknout bez opylení, protože by nedošlo k oplodnění vajíčka. 
2.5 Snížila by se produkce semen, včely však nejsou jedinými opylovači. 
Popis: 
Včely nasávají pomocí sosáku nektar z květů. Sosák je téměř dvakrát delší než jejich tělo, 
proto mohou nasát i nektar, který je uložen hluboko v květech.  
Včely uskladňují nektar ve speciálních medných váčcích. Poté se vrací do úlu, kde ukládají 
nektar ze žaludku do jedné buňky. Teplo v úlu zapříčiňuje vypařování vody z nektaru, který 
se mění na med. Včely poté buňku uzavřou voskovým víčkem. 
3.1 Po určitém čase se zmenší objem vody ve váze. Voda dodává rostlině sílu a stabilitu. 
Voda z vázy se postupně ztrácí, protože ji rostlina přijímá a rozvádí prostřednictvím cévních 
svazků. 
Rostliny s naříznutým stonkem se postupně zbarví stejnou barvou, jakou má voda. To 
dokazuje přítomnost drobných kapilár, které dopravují vodu do příslušné části rostliny.  
3.2 Změnu zbarvení okvětních lístků způsobují antokyany, které se nacházejí ve 
vakuolách. Antokyany jsou citlivé na změnu pH prostředí. 
3.3 Listy zežloutly kvůli nedostatku světla. Nedocházelo k fotosyntéze, v pletivu se přestal 
tvořit chlorofyl. 
Listy jsou pro rostlinu důležité vzhledem k životně důležitým procesům, jako je fotosyntéza, 
dýchání  a tvorba energie. V listech rostlin se nacházejí chloroplasty a průduchy.  
Voda. 
Semena potřebují ke klíčení vodu, vzduch a teplo, což jsou hlavní podmínky klíčení. Světlo 
není při klíčení semen rozhodující podmínkou.  
3.4 Lipkavec –živočichem 
Netýkavka – vystřelováním 
Pampeliška – větrem 
Dub – živočichem 
Javor – větrem 
Bodlák – živočichem 
Háčky se bodlák přichytí na srst živočicha. 
Aby nedocházelo ke konkurenci s rodičovskou rostlinou. 
Veverka přispívá k rozmnožování stromů tak, že semena a plody ukrývá na různých místech. 
Mezi podmínky, které semeno potřebuje ke svému klíčení a růstu, patří: voda, vzduch a teplo. 
3.5 
Působení etylenu bylo poprvé popsáno  v období, kdy se ke svícení používal plyn. V blízkosti 
plynového potrubí byl zaznamenán růst rostlin a opadávání  jejich listů.  
Experiment dokazuje, že zralé plody produkují plyn etylen,  který má vliv na dozrávání plodů 
a stárnutí květů. Etylen je jedním z rostlinných hormonů. Lehce proniká z buňky do buňky 
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a uvolňuje se do atmosféry. Rostliny jej produkují z více důvodů. Tvorba etylénu se zvyšuje 
mimo jiné při stresových situacích, jako jsou změny teploty, nedostatek vody a pod. Je 
známo, že etylén urychluje dozrávání ovoce, stimuluje stárnutí listů a květů. Plody, které 
produkují etylén nazýváme klimakterické (jablko, švestka, banán,...). Plody, které etylén 
neprodukují, nesou označení neklimakterické (jahody, pomeranč,...). Vysokou produkci 
etylénu má kiwi, jablko, velmi nízkou má pomeranč a citron.  
Experiment je vhodný pro žáky 6.ročníku. Žáci se rozdělí  do skupin po dvou. K pokusu 
potřebujeme netýkavku s dostatečným počtem poupat. Rostlina by neměla mít žádné květy, 
proto v případě nutnosti květy otrhejte. Cílem pokusu  je ukázat, že některé ovoce urychluje 
dozrávání květů. Kromě rostliny potřebujeme jablka, kiwi, pomeranče, citrony, vše dostatečně 
zralé. 
Každá skupina dostane jednu rostlinu a jeden druh ovoce. Rostlinu volně přikryjeme 
plastovým sáčkem, plody umístíme dovnitř. 
Cílem experimentu je také vytvořit přirozené prostředí kolem rostliny s etylenem, který 
vyprodukovalo ovoce. Kromě toho potřebujeme dvě kontrolní rostliny, které přikryjeme, ale 
žádné ovoce nepřidáváme. Každá skupina označí svou rostlinu jmenovkou. 
Žáci rostliny pozorují každý den, doba experimentu je jeden týden. Proces dozrávání žáci 
zaznamenávají každý den. 
Žáci testují vliv zralého ovoce na proces kvetení. Největší vliv na tento proces má jablko, 
proto se nedoporučuje dávat rostliny do jejich blízkosti. 
Větvička dřeviny napadené mšicemi uschne, protože mšice se živí jejími  rostlinnými 
šťávami, a tím se snižuje množství vody v rostlině.  
3.7 Semena dýchají pořád. Svíčka zhasla ve válci se semeny v důsledku nedostatku 
kyslíku. Klíčící semena spotřebovala kyslík při dýchání a vyloučila oxid uhličitý.  
3.8 Kyselost organického prostředí se měří prostřednictvím pH v rozsahu od 0 
(nejkyselejší) do 14 (nejzásaditější), přitom neutrální (destilovaná) voda má pH rovno 7. Nižší 
číslo než číslo 7 znamená silnější kyselinu. Ovoce, mléko, voda, káva mají měřitelné pH. Při 
spalování fosilních paliv do ovzduší unikají oxidy dusíku a síry, které v  atmosféře reagují 
s molekulami vodní páry a vznikají kyseliny dusíku a síry. Tyto kyseliny padají na zemský 
povrch v podobě deště, mlhy, sněhu. Déšť má mírné pH v rozsahu od 5 do 6.  Kyselý déšť 
odebírá z půdy výživné látky, poškozuje povrch listů a zamezuje fotosyntéze, snižuje stav 
žížal, čímž snižuje proces zúrodnění půdy.  
Největší vliv na rostlinu má nejkyselejší roztok  s pH3, tedy ocet.  
Prvními příznaky bude žloutnutí listů, náhlá ztráta barvy, uvadání a nakonec uhynutí rostliny 
spálením.  
3.9 Rostliny jsou závislé na slunečním světle, vodě, živinách, vzduchu, klimatu a prostoru. 
Živočichové včetně člověka potřebují potravu, vodu, vzduch, prostor. Všechny živé 
organismy mají podobné základní životní potřeby. 
ČLOVĚK STROM 
voda 
prostor 
potrava 
sluneční světlo 
vzduch 
 

voda 
prostor 
klima 
živiny 
sluneční světlo 
vzduch 

3.11 Neexistence rostlin by měla vliv na ostatní části potravního řetězce. 
Člověk je součástí potravního řetězce, je na jeho vrcholu. 
4.1 Svatební krmení – biologové i laici dlouho věřili, že svatební dar slouží jako ochrana 
samce před kanibalismem samičky. Naším jednoduchým pokusem se žáci přesvědčí, že tomu 
tak být nemusí. Svatební dar je pro samičku lovčíka alternativní potravní strategií, tj. samička 
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si potravně „přilepšuje“ za kopulaci. Pro samce je dar nutností, jakousi vstupenkou, bez které 
je kopulace málo pravděpodobná.   
4.2 Samička by se odmítla pářit. 
Kdyby samička dostala nevhodný dar, po prvotní akceptaci daru by nakonec samce odmítla. 
Dar by byl pro samičku nepoživatelný.  
Čím je dar větší, tím déle kopulace trvá. 
4.3 Mravenci jsou rychlejší při pokojové teplotě, podchlazení rychlosti jejich pohybu 
nesvědčí. 
Po snížení jejich teploty v chladničce jsou mravenci pomalejší. 
Rychlost pohybu mravenců ve volné přírodě závisí na aktuální teplotě prostředí. Při vyšších 
teplotách jsou mobilnější, při nižších naopak. 
4.4 Vejce v igelitových sáčcích nedýchají, proto se nemohou vyvíjet. Vejce, která nebyla 
umístěna do igelitových sáčků, se vyvíjejí normálním způsobem.  
Závěr  
Přítomnost vzduchu je pro vývoj embryí nezbytný. Jedinou cestou, jak se vzduch může dostat 
dovnitř vajec, je skrze skořápku. Pokus jasně vyvrací mylné představy žáků uvedené výše. 
Skořápka ptačího vejce obsahuje vápník. Obal vejce, který chrání embryo před fyzickým 
poškozením, umožňuje výměnu plynů, dýchání, zachovává vodu a živiny. Ocet v našem 
pokusu rozpustil vápník. Vejce zůstane chráněno papírovou blánou, která je pevná, ale 
pružná, vejce se dá stlačit, dokonce skáče jako gumový míček. 
Uvařené vejce se točí pomaleji než vejce syrové. Uvařené vejce změnilo svou konzistenci – 
nastala změna stavby bílkovin. Syrové vejce se točilo rychleji, bílkoviny se nezměnily, vnitřní 
konzistence se nezměnila. 
Slepičí vejce má oválný tvar, barva skořápky je často bílá, povrch pórovitý.  
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Vnitřní stavba:  

 

vápenatá skořápka 

poutko 

papírová blána 

zárodečný terčík 

bílek 

žloutek 

poutko 

vzduchová komůrka 
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