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Předmět: BIOLOGIE
Charakteristika předmětu:
Obsah předmětu – biologie má komplexní charakter, je rozdělena do systematických jednotek – botanika, zoologie, biologie člověka, geologie a ekologie.
Výuka probíhá většinou v učebně biologie, výjimečně v terénu. Źáci si osvojují znalosti o stavbě, funkci, významu jednotlivých skupin organismů a jejich funkci
v biosféře. Předmět zahrnuje oblasti: Člověk a příroda, Člověk a zdraví.
Ekologie
Součástí výuky biologie ve třídách prima, sekunda, tercie, kvarta je ekologie, která svou náplní odpovídá průřezovému tématu Environmentální výchova. přináší
poznatky o ekosystémech, základních podmínkách života a seznamuje s problémy životního prostředí a s možnostmi jejich řešení. Ukazuje propojenost všech
složek prostředí a jejich význam pro člověka. Výuka ekologie rozvíjí u žáků kladný vztah k prostředí, vede je k zodpovědnosti za stav životního prostředí,
k ochraně přírody a k ekologicky šetrnějšímu způsobu života. Klade důraz na aktivní zapojení žáků při utváření prostředí školy.
Člověk a zdraví
Žáci se seznámí s vlivem výživy na lidský organismus, specifickými potřebami výživy dle věku, péčí o své zdraví fyzické i duševní. Seznámí se s riziky ohrožující jejich
zdraví a možnostmi, jak jim předcházet. Součástí výuky je i poznávání přirozených změn v životě člověka, mezilidských vztahů a jejich reflexe. Žáci se seznámí se
zásadami první pomoci, základní obvazovou technikou, běžnými hygienickými návyky. Taktéž jsou obeznámeni s prevencí infekčních onemocnění, pohlavně
přenosných chorob. K výuce je využit cvičný obvazový materiál, interaktivní tabule.
Témata jsou zařazena k probíraným orgánovým soustavám člověka.
Časové a organizační vymezení předmětu:
V primě, sekundě, tercii a kvartě je biologie vyučována 2 hodiny týdně.
Součástí výuky jsou i laboratorní práce (3-5 krát ročně). Výuka probíhá v celých třídách kromě laboratorních prací, při nichž se třídy dělí.
Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 používá moderní učební pomůcky, audiovizuální techniku
 zadává úkoly, které posilují schopnost žáka využívat vlastních zkušeností, vlastního úsudku
 aktivuje žáky k účasti v soutěžích
 podporuje schopnost abstraktního a logického myšlení
 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení
 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku
 nabízí žákům projekty k dalšímu vzdělávání (projekt Poznáváme státy Evropy…)
 zařazuje do výuky aktuální dění s globální problematikou (ropné havárie, přírodní katastrofy)
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Biologii se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Zeměpis, Chemie, Dějepis.
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Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena j
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- globalizační procesy a problémy
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova (MKV)
- lidské vztahy
- etnický původ
Environmentální výchova (EVV)
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
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PRIMA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ZEMĚ A ŽIVOT
Planeta Země – kolébka života Vznik atmosféry a
hydrosféry, vznik a vývoj živé hmoty, Slunce – zdroj
energie pro vývoj života na Zemi, vznik ozonosféry
a biosféry

Žák:
 rozliší základní podmínky a projevy života
 objasní vliv sfér Země na vznik života
 popíše vznik a stavbu sluneční soustavy

MIKROSKOP



prakticky používá žákovský mikroskop, připraví
dočasný preparát



rozpozná základní rozdíly mezi rostlinnou a
živočišnou buňkou



vysvětlí princip metabolismu rostlin a význam EVV – Základní podmínky života
fotosyntézy pro život na Zemi

BUŇKA
FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ


NEBUNĚČNÉ ORGANISMY - viry
JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY S NEPRAVÝM 
BUNĚČNÝM JÁDREM - bakterie, sinice
OČMU – biologické zbraně, zásady chování


vysvětlí pojem virus, uvede příklady nemocí
popíše základní stavbu prokaryotické buňky,
uvede význam prokaryot v biosféře a jejich
možné zneužití
uvede příklady bakteriálních nemocí

JEDNOBUNĚČNÉ
ORGANISMY
S PRAVÝM
BUNĚČNÝM JÁDREM

Jednobuněčné rostliny, jednobuněčné houby, 
jednobuněční živočichové - prvoci

vysvětlí základní znaky eukaryotické buňky
uvede význam jednobuněčných organismů
v přírodě, biotechnologiích, původce nemocí

VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ORGANISMŮ
Mnohobuněčné organismy

Nižší rostliny
Mnohobuněčné řasy - červené řasy (ruduchy),
hnědé řasy, zelené řasy

HOUBY
Houby vřeckovýtrusné (vřeckaté)
Houby stopkovýtrusné




EGS – Evropa a svět nás zajímá

vysvětlí vznik mnohobuněčných organismů
rozliší základní skupiny řas a jejich význam
popíše stavbu těla hub, způsob výživy a
OSV – Morální rozvoj
rozmnožování
rozpozná nejznámější jedlé a jedovaté houby
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Desatero správného houbaře
LIŠEJNÍKY
MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Žahavci
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci
Pavoukovci – pavouci, sekáči, roztoči, štíři
Korýši
Mnohonožky, stonožky, chvostoskoci
Hmyz – Rybenky, Vážky, Švábi, Saranče, Kobylky,
Strašilky, Vši, Stejnokřídlí, Ploštice, Síťokřídlí,
Blanokřídlí, Brouci, Dvoukřídlí, Blechy, Chrostíci,
Motýli
Ostnokožci
ZÁVĚR - Přehled skupin probíraných živočichů



objasní funkci dvou organismů ve stélce EVV – Základní podmínky života
lišejníků



popíše základní stavbu těla, orgánových EVV- Ekosystémy
EVV- Vztah člověka k prostředí
soustav
uvede význam těchto živočichů v přírodě a pro
člověka
uvede významné parazity a škůdce
rozpozná vybrané zástupce jednotlivých skupin
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SEKUNDA
učivo

výstupy

ÚVOD
STRUNATCI
Pláštěnci
Bezlebeční

Žák:

vyjmenuje základní znaky strunatců

OBRATLOVCI
KRUHOÚSTÍ, PARYBY, RYBY



OBOJŽIVELNÍCI - Ocasatí obojživelníci, bezocasí 
obojživelníci

PLAZI
Šupinatí – Ještěři, Hadi
Želvy
Krokodýli






rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, zařadí je do hlavních taxonomických
skupin
OSV – Osobnostní rozvoj
popíše základní projevy chování živočichů
uvede
přizpůsobení
živočichů
danému
prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě, pro
člověka
zná zásady bezpečného chování ve styku
s živočichy
rozpozná vybrané zástupce jednotlivých skupin

SAVCI – Ptakořitní, Vačnatci, Šelmy, Ploutvonožci, 
Zajícovci, Hlodavci, Sudokopytníci, Lichokopytníci,
Chobotnatci, Kytovci, Letouni, Hmyzožravci,
Primáti

zhodnotí význam savců v přírodě, pro člověka




EVV – Ekosystémy

popíše vnější a vnitřní stavbu těla jednotlivých EVV – Základní podmínky života
skupin živočichů

PTÁCI – Hrabaví, Měkkozobí, Vrubozobí, Dravci, 
Sovy, Šplhavci, Kukačky, Papoušci, Pěvci, Pštrosi,
Tučňáci
Další vybraní zástupci třídy ptáků
Některé poznatky z etologie ptáků

PŘECHOD ROSTLIN NA SOUŠ
VYŠŠÍ ROSTLINY
Mechorosty – Játrovky, Mechy
Kapradiny, Přesličky, Plavuně
Soustavy pletiv

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

popíše stavbu těla těchto vyšších rostlin, uvede
jejich význam v přírodě a jejich podíl na vzniku
fosilních paliv
vysvětlí funkce pletiv v rostlině

EVV – Ekosystémy
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ROSTLINY SEMENNÉ

NAHOSEMENNÉ – Jehličnany, Jinany, Cykasy
Les a jeho význam. Společenstvo a ekosystém.
Ochrana lesa

popíše stavbu těla, pozná nejběžnější druhy EVV – Vztah člověka k prostředí
jehličnanů

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA: kořen, stonek, 
list
Růst a vývin rostlin
Vegetativní rozmnožování rostlin
Pohyby rostlin
Květ a květenství, opylení a oplození
Plody a semena, rozšiřování semen a plodů

popíše tělo rostlin, jejich rozmnožování, typy
květenství a plodů

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

Dvouděložné rostliny – Pryskyřníkovité, Růžovité,
Brukvovité, Břízovité, Bukovité, Vrbovité, Lilkovité –
OČMU – 1. pomoc při otravách, Miříkovité, 
Bobovité, Hluchavkovité, Hvězdnicovité
Jednoděložné rostliny – Amarylkovité, Liliovité,
Kosatcovité, Vstavačovité (orchideje), Sítinovité,
Šáchorovité, Lipnicovité
Cizokrajné užitkové rostliny
Pokojové okrasné rostliny

uvede nejvýznamnější čeledě krytosemenných
rostlin, jejich nejznámější zástupce, zhodnotí
jejich význam pro člověka
pozná běžné druhy rostlin

OCHRANA PŘÍRODY

EGS – Globalizační procesy a problémy
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TERCIE
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA
LIDSKÉ RASY

Žák:

vyjmenuje vývojové předky člověka a vysvětlí
vznik lidských ras

OSV – Sociální rozvoj
MKV – Etnický původ
OSV – Osobnostní rozvoj

BIOLOGIE ČLOVĚKA
Soustava opěrná – lebka, páteř, hrudník, kostra
končetin, stavba kosti a její růst
Soustava pohybová



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Zásady první pomoci při podvrtnutí,
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy vykloubení, otevřených zlomeninách, zlomeninách

Tělní tekutiny - tkáňový mok, míza, krev, složení
krve, krevní skupiny, krevní transfúze
Soustava oběhová - činnost srdce, krevní oběh,
cévy, krevní tlak



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Seznámení se s různými typy krvácení, typy
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy obvazů, způsoby obvazové techniky

Soustava dýchací - stavba a činnost dýchací
soustavy, onemocnění dýchacích cest



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Vliv kouření na dýchací soustavu, umělé
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy dýchání

Soustava trávicí - dutina ústní, hltan, jícen,
žaludek, tenké střevo, játra, vstřebávání, střeva



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Zásady správné výživy
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy

Soustava vylučovací
Kůže



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Péče o kůži
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy

Soustava nervová
Reflexy
Mícha a mozek



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy

Soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Smyslová ústrojí (čidla)
Ústrojí zraku, sluchu, chuti, čichu, hmatu



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a ČaZ - Péče o zrak, sluch
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy

Vývin lidského jedince
Pohlavní ústrojí
Oplození, vývin před a po narození



určí polohu, objasní stavbu, funkci orgánů a OSV – Morální rozvoj
orgánových soustav, vysvětlí vzájemné vztahy MKV – Lidské vztahy

ZÁKLADY GENETIKY
Genetické pojmy



rozumí základním genetickým pojmům
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Jednoduché příklady

TERCIE – Člověk a zdraví
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PÉČE O ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA

Žák:
OSV – Zodpovědnost za své zdraví
VV, ČJ, CJ – Mé stravovací návyky; Pyramida
 zhodnotí vliv faktorů na životní styl člověka
 seznámí sebe sama se zásadami zdravé potravin
výživy

RIZIKOVÉ FAKTORY











uvědomí si důležitost rovnováhy duševního,
duchovního, fyzického a sociálního zdraví
vytváří si pozitivní obraz sebe samého
uvědomuje si své přednosti i slabiny
uvědomuje si závažnost rizikového chování
včetně jeho následků, zaujímá k němu
odmítavý postoj
formuluje
faktory
vedoucí
ke
vzniku
civilizačních chorob, poruch příjmu potravy,
diskutuje možnosti možné léčby a předcházení
chorobám
diskutuje o rizicích v oblasti sexuálního a
reprodukčního zdraví, charakterizuje vybrané
pohlavně přenosné choroby
uvědomuje si zdravotní i psychosociální rizika
sebepoškozování, užívání drog
uvede důsledky chování spojeného s výrobou,
držením a zprostředkováním nelegálních
návykových látek

.
KOSTERNÍ SOUSTAVA
Zásady první pomoci při podvrtnutí, vykloubení,
otevřených zlomeninách, zlomeninách





naučí se správně znehybnit kloub
je schopen vytvořit improvizovanou dlahu na
horní i dolní končetinu
zvládá jednoduchý transport raněného

KREVNÍ TRANSFUZE





pochopí význam krevní transfuze
vysvětlí pojem autotransfuze
zváží význam dobrovolného dárcovství krve

Princip rozdělení krevních skupin

OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
VV, INF, ČJ, CJ – Já a ty, my; Příběhy dětí

OSV – Rozvoj osobnosti, společenských rolí
INF, VV, ČJ, CJ – Dětský svět drog

OSV- Morální rozvoj
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SOUSTAVA OBĚHOVÁ

Seznámení se s různými typy krvácení, typy
obvazů, způsoby obvazové techniky






rozpozná jednotlivé typy krvácení
je schopen vytvořit tlakový obvaz
ukáže tlakové body
uloží raněného do stabilizované polohy



je schopen se chránit před běžnými typy
infekčních nemocí
zdravým životním stylem je schopen nemocem
předcházet

OCHRANA PROTI INFEKCI

Seznámení s typy imunity, alergií, cestami nákazy
organismu



DÝCHACÍ SOUSTAVA



Vliv kouření na dýchací soustavu, umělé dýchání


TRÁVÍCÍ SOUSTAVA



OSV- Osobnostní rozvoj

chápe škodlivost kouření a jeho dopady na
zdraví
dovede poskytnout umělé dýchání



uvědomuje si nutnost správné výživy a
životosprávy
ví, jak předejít běžným civilizačním chorobám

Seznámí se s péčí o kůži





zná, jak se správně stříhají nehty
ví, jak pečovat o vlasy
zná základní hygienické návyky

HYGIENA DUŠEVNÍ ČINNOSTI



uvědomí si nebezpečí drogové závislosti
nebezpečí gamblerství
naplánuje si práci i odpočinek
dovede správně rozhodnout, jak pečovat o
OSV- Osobnostní rozvoj
zrak, sluch

Zásady správné výživy

KŮŽE

Péče o zrak, sluch




OSV- Osobnostní rozvoj
OSV- Morální rozvoj

OSV- Morální rozvoj
POHLAVNÍ SOUSTAVA

Nebezpečí pohlavních chorob

GENETIKA

Prevence vývojových vad a dědičných chorob




rozpozná
možnost
snadného
nakažení
pohlavní chorobou při nezodpovědném jednání
předejde riziku nákazy



seznámí se s moderními metodami vyšetření
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KVARTA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVOD
NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU
Vznik Země
Stavba Země

Žák:

popíše postavení Země ve vesmíru, její vznik a
základní stavbu

MINERALOGIE
Nerosty a horniny
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Přehled nerostů
Prvky
Sloučeniny
Nerosty organického původu




PETROLOGIE
Vyvřeliny
Usazeniny
Přeměněné horniny




popíše
vznik
základních
horninotvorný cyklus
pozná základní horniny

GEOLOGICKÉ DĚJE
Vnitřní geologické děje
Vnější geologické děje




rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů
rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů

PŮDY



porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje půdní typy a druhy

PODZEMNÍ VODA



vysvětlí vznik podzemních vod

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI
Názory na vznik a vývoj života
Jak začal život
Éry vývoje Země




popíše a vysvětlí několik teorií vzniku života
rozlišuje jednotlivá geologická období

GEOGRAFICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR
ČESKÝ MASIV
Západní Karpaty



popíše geologický vývoj na území ČR



EVV – Vztah člověka k prostředí
definuje rozdíl mezi nerostem a horninou
dokáže třídit minerály podle fyzikálních a EVV – Lidské aktivity a problémy
prostředí
chemických vlastností
pozná základní nerosty zemské kůry

typů

životního

hornin, EVV – Vztah člověka k prostředí

OČMU – Zásady
chování
při
zemětřesení,
sesuvech půdy, povodni, lavinovém nebezpečí

EVV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

