Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodopis
Ročník: 7.


Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky
popíše stavbu těla strunatců
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů strunatců
uvede vývin, rozšíření, projevy chování a význam pláštěnců a bezlebečných
uvede zástupce obratlovců s proměnlivou a stálou tělesnou teplotou
Zoologie
Strunatci
Stavba těla
Rozmnožování
Význam strunatců
Rozdělení strunatců do jednotlivých podkmenů:
pláštěnci
bezlebeční
obratlovci
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy

Mezipředmětové vztahy
Z – biogeografie, příklady moří, kde se vyskatují zástupci strunatců
F- měření teploty, fyzikální jednotka

	vysvětlí rozdíl mezi přímým a nepřímým vývinem živočichů

popíše stavbu těla, ekologii a hlavní zástupce kruhoústých
Obratlovci  -  kruhoústí
Stavba těla
Rozmnožování
Hlavní zástupci
Průřezová témata
EV -okruh  Ekosystémy

Mezipředmětové vztahy
ČJ- slovník cizích slov- migrace


	popíše tělo paryb a zhodnotí jejich význam

porovná základní projevy chování zástupců paryb v přírodě a přizpůsobení danému prostředí

Obratlovci – paryby
Stavba těla

Rozmnožování

Význam paryb a hlavní zástupci:
žraloci
rejnoci
Průřezová témata
EV -okruh  Ekosystémy
- okruh Vztah člověka k prostředí

Mezipředmětové vztahy
M – chápe pojem osová souměrnost
F- elektrický náboj a napětí
Najde na internetu organizaci zabývající se ochranou žraloků,  uplatňuje kritické myšlení při hodnocení nebezpečí způsobené žraloky
	popíše vnější a vnitřní stavbu těla ryb

porovná znaky různých ryb
odvodí základní projevy chování ryb 
objasní přizpůsobení ryb prostředí
zhodnotí význam ryb
zhodnotí dopad znečištěného prostředí, staveb velkých vodních děl a havárií tankerů na ŽP a úhyn ryb
Obratlovci – ryby

Stavba těla

Rozmnožování

Význam ryb

Hlavní zástupci sladkovodních a mořských ryb
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy,
okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mezipředmětové vztahy
F- hustota slané a sladké vody
Z – rozložení slané a sladké vody na Zemi, světová lovišt, úmoří českých řek a rybníkářské oblasti u nás
ČJ- knihy Oty Pavla ( Jak jsem potkal ryby, Zlatí úhoři)
D- historie rybníkářství u nás 
Výchova ke zdraví – význam vitamínu D obs. v rybím tuku

Pozorování šupin lupou nebo mikroskopem,
pitva ryby.
	popíše vnější a vnitřní stavbu těla obojživelníků, vysvětlí funkci orgánů

objasní vývoj a vývin obojživelníků a projevy chování
zhodnotí význam obojživelníků v přírodě
uvede zástupce obojživelníků v naší fauně a upozorní na chráněné druhy
Obratlovci – obojživelníci
Stavba těla
Rozmnožování
Význam obojživelníků
Hlavní zástupci
bezocasí obojživelníci
ocasatí obojživelníci
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy

Mezipředmětové vztahy
Z- zoogeografie – rozšíření druhů obojživelníků 

	popíše vnější a vnitřní stavbu těla plazů

objasní vývoj plazů
zhodnotí význam plazů v přírodě
určuje vybrané druhy našich i cizokrajných plazů
popíše, jak poskytnout první pomoc při uštknutí zmijí
Obratlovci  - plazi
Stavba těla
Rozmnožování
Význam plazů
Hlavní zástupci
želvy
krokodýli
šupinatí plazi - ještěři a hadi
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy

Mezipředmětové vztahy
Z- zoogeografie 
Výchova ke zdraví – první pomoc
Pozorování kůže hada.
	popíše vnější a vnitřní stavbu těla ptáků

vysvětlí přizpůsobení těla ptáků k letu
zhodnotí význam ptáků v přírodě i pro člověka
určuje vybrané druhy našich i jinde žijících ptáků, porovnává přizpůsobení k prostředí, v němž žijí, k způsobu získávání potravy
Obratlovci – ptáci
Stavba těla
Rozmnožování
Význam ptáků
Hlavní zástupci
tučňáci, 
pštrosi,
hrabaví,
vrubozobí,
dravci,
sovy,
měkkozobí,
veslonozí, 
šplhavci,
dlouhokřidlí,
svišťouni, 
pěvci
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy

Mezipředmětové vztahy
Z -  rozšíření různých druhů ptáků na Zemi
- země, které jsou cílem tahů ptáků 
M – zorné úhly podmíněné umístěním očí ptáků, úhel pohyblivosti hlavy sov
F – rozmezí teplot, které tolerují tučňáci
- rychlost běhu pštrosa
D - sokolnictví 
Pozorování ptačího pera a vejce,
 informace o kroužkování ptáků : www.birdlife.cz
	popíše shodné a rozdílné znaky mezi rostlinnou a živočišnou buňkou

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky, přes pletiva až k jednotlivým orgánům
rozlišuje základní stavbu orgánů vyšších rostlin a jejich funkce
uvede význam rostlinných orgánů pro člověka
vysvětlí význam prvotních ekosystému 
pro vývoj života
rozlišuje hlavní systematické skupiny
určuje význačné zástupce hlavních
systematických skupin rostlin
odvodí přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
vysvětlí význam rostlin a jejich ochranu
Botanika - Vyšší rostliny
Stavba a význam jednotlivých částí rostlin
Rozmnožování rostlin
Význam rostlin
Výtrusné rostliny
Mechorosty
Plavuně
Přesličky
Kapradiny
Nahosemenné rostliny
květ, opylení, oplození, semeno
Jinany
Jehličnany
Krytosemenné rostliny
květ, opylení, oplození, semeno, plod
přehled nejdůležitějších čeledí jednoděložných a dvouděložných r.
Význam rostlin a jejich ochrana
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy,

Mezipředmětové vztahy
Z- fytogeografie, 
  - banánové republiky,
  - vznik ložisek uhlí
Výchova ke zdraví –   
  léčivky, pylové alergie,  
   jedovaté rostliny
Ch – výroba papíru  
     z celulózy, bionafty 
     z řepkového oleje

Projekty a kurzy
Založení pokusu klíčení semene jednoděložné a dvouděložné rostliny a porovnávání znaků.
Botanická vycházka
Laboratorní práce :
pokožka listu s průduchy,
rozbor stavby květu,
určování rostlin podle botanického klíče

	uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

rozlišuje a uvede příklady společenstev a zástupců organismů v nich
uvede příklady zásahů člověka do společenstev
Společenstva
Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů
Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání
Společenstvo polí a sídelní aglomerace
Průřezová témata
EV - okruh  Ekosystémy,
 okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSV - okruh Seberegulace a sebeorganizace
- okruh Morální rozvoj



