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Předmět: B I O L O G I E
Charakteristika předmětu:
Tento předmět má komplexní charakter a cílem je navázat a rozvíjet znalosti o přírodě z nižšího stupně gymnázia případně ZŠ. Výuka je rozčleněna do
systematických jednotek: botanika, zoologie, biologie člověka, genetika, obecná biologie. Celek ekologie je vyučován jako samostatný předmět s dotací
1 hodina týdně v prvním ročníku, kvintě; některá témata jsou začleněna do ŠVP jiných předmětů.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Kvinta, 1. A, sexta, 2. A, septima, 3. A, oktáva, 4. A – předmět je dotován dvěma hodinami týdně.
Výuka probíhá většinou v učebně biologie, případně v terénu, školním arboretu. Výuka probíhá v celých třídách.
Předmět patří do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, řešení dílčích problémů
 posiluje schopnosti využívat vlastních zkušeností, motivuje žáky k účasti na soutěžích
 vytváří pozitivní vztah žáků k přírodě
 při objasňování problémů využívá multimediální techniky
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
 připravuje projekty k dalšímu vzdělávání (Školní arboretum, Poznáváme státy Evropy)
 zařazuje do výuky aktuální informace (přírodní katastrofy, stav globálních problémů, objevy na poli genetiky)
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Biologii se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Zeměpis, Matematika, Dějepis, Společenské vědy, Chemie.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Humanitární pomoc a mezinárodní spolupráce
Multikulturní výchova (MUV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
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Environmentální výchova (EVV)
- Problematika vztahů organismů a prostředí
- Člověk a životní prostředí
- Životní prostředí regionu a České republiky
Mediální výchova (MEV)
- Média a mediální produkce
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KVINTA, 1. A
Cílem výuky je navázat na znalosti nižšího stupně (ZŠ), rozšířit a prohloubit znalosti rostlinné říše, obecné biologie. Zároveň se žáci seznámí
i s charakteristikou říše Fungi, poznají základní stavbu rostlinného těla, fyziologii rostlin, základní systematické členění. Součástí je i poznávání běžných druhů
rostlin a hub.
Po absolvování ročníku se žáci umí orientovat v základní charakteristice rostlinné říše, dle znaků umí zařadit rostliny do systému (jedno-, dvouděložné), umí
charakterizovat základní biotopy, znají principy stavby rostlinné buňky a její fyziologie.
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
ŽIVOT A JEHO POZNÁVÁNÍ
 - umí definovat obory biologie, zná principy
definice biologie, metody práce, obecné vlastnosti
práce v biologii, umí definovat obecné
organismů
vlastnosti živých organismů
BUŇKA

- chemické složení, struktura prokaryotické a

eukaryotické buňky, děje na úrovni buňky
BIOLOGIE VIRŮ
stavba, životní cyklus, význam – nemoci
PROKARYOTICKÉ ORGANISMY
- bakterie – stavba, fyziologie, význam
- sinice - stavba, fyziologie, význam





OČMU
- bakteriologické zbraně
EUKARYOTICKÉ ORGANISMY
- rostlinná buňka, rostlinná pletiva




ROSTLINNÉ ORGÁNY

- kořen, stonek, list, fotosyntéza, dýchání,

minerální výživa, transport látek, pohyby rostlin
ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN
- nepohlavní
- pohlavní – květ, plod




umí rozlišit pro- a eukaryotickou buňku
orientuje se v základní fyziologii buňky

MEV – Média
a
s interaktivní tabulí

mediální

produkce – práce

EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
– pandemická onemocnění
pochopí stavbu virionu, vysvětlí jeho životní EGS – Humanitární pomoc a mezinárodní
cyklus, uvědomuje si význam virů
rozvojová spolupráce
popíše bakteriální buňku, rozmnožování, EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky,
šíření chorob
význam bakterií, sinic
uvědomuje si nebezpečí bakteriologických EVV – Problematika vztahů organismů a prostředívýznam prokaryot
zbraní
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledkybakteriologické zbraně
dokáže popsat organely rostlinné buňky,
charakterizuje jednotlivá pletiva a jejich význam
popíše stavbu orgánů, funkci, metamorfózy
pochopí princip a význam fotosyntézy, dýchání
rozliší fyzikální a vitální pohyby
pochopí princip pohlavního a nepohlavního
rozmnožování
popíše části květu, vznik plodu a jejich děl.

MEV – Média a mediální produkce- práce
s interaktivní tabulí
EVV – Člověk a životní prostředí – znečišťování
ekosystémů
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SYSTÉM A EVOLUCE ROSTLIN

- nižší rostliny – řasy, lišejníky (stavba těla,

význam)
- vyšší rostliny – ryniofyty, mechorosty, plavuně,
přesličky,
kapradiny,
nahosemenné, 
krytosemenné rostliny (stavba těla, rodozměna,
význam, stručný systém - zástupci)


HOUBY
- stavba těla, systém, význam
OČMU
- význam rostlin, hub při jaderných haváriích




orientuje se v taxonomických jednotkách
umí charakterizovat typy stélek, rozdělení do
vývojových větví
uvědomí si význam nižších rostlin
pochopí význam kapradin, přesliček, plavuní
pro vznik fosilních paliv
pochopí význam nahosemenných rostlin pro
vznik hnědého uhlí, charakterizuje rodozměnu,
vyjmenuje základní zástupce
vyjmenuje základní rozdíly mezi jedno- a
dvouděložnými, uvědomí si význam některých
čeledí pro výživu lidstva

EVV – Člověk a životní prostředí- znečišťování
ekosystémů
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Z – Ložiska fosilních paliv u nás a ve světě
CH – Princip vzniku kyselých dešťů

popíše stavbu těla hub v jednotlivých třídách,
EVV – Problematika vztahů organismů a prostředírozmnožování
význam hub v biosféře a biotechnologii
uvědomí si význam hub v ekosystémech
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SEXTA, 2. A
Cílem výuky je naučit stavbu a fyziologii živočišných organismů, orientovat se ve fylogenetickém vývoji orgánových soustav, systematice. Uvědomit si význam
živočichů v ekosystémech, význam pro výživu lidstva.
učivo

CHARAKTERISTIKA
ŽIVOČIŠNÉ
ZOOLOGIE, SYSTEMATIKA

výstupy

Žák:
ŘÍŠE,  umí
posoudit
význam
živočichů
v ekosystémech a různých odvětvích lidské
činnosti


PRVOCI –
CHARAKTERISTIKA,
BUŇKY, SYSTÉM, VÝZNAM

STAVBA



MNOHOBUNĚČNÍ
–
CHARAKTERISTIKA,

STAVBA TĚLA, SYSTÉM, FYZIOLOGIE


DIBLASTICA – HOUBY, ŽAHAVCI

TRIBLASTICA – PLOŠTĚNCI, HLÍSTI, MĚKKÝŠI,
KROUŽKOVCI, ČLENOVCI

umí popsat jednotlivé organely buňky prvoků,
EVV – Problematika vztahů organismů a prostředí
jejich funkci
charakterizuje kladné i záporné působení – význam prvoků v ekosystémech
prvoků na člověka
umí popsat evoluci a adaptaci orgánových
soustav
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
uvědomí si význam živočichů v přírodě
uvědomí
si
problematiku
ohrožených
živočišných druhů a možnosti jejich ochrany



objasní stavbu těla, fylogenezi orgánů a
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledkysoustav, význam v přírodě a negativní
význam hub v biosféře
působení na zdraví člověka




objasní stavbu těla a význam v ekosystémech
umí objasnit jejich význam v evoluci živočichů,
orgánových soustav, posoudí jejich význam
OSV – Morálka
v přírodě
cizopasníky
popíše jednotlivé orgánové soustavy, jejich
význam pro přežití, význam těchto taxonů
v přírodě





charakterizuje stavbu těla, fylogenezi, význam
pro člověka

STRUNATCI – KOPINATCI, BEZČELISTNATCI, 
ČELISTNATCI

charakterizuje stavbu těla, fylogenezi, význam
pro člověka

OSTNOKOŽCI, POLOSTRUNATCI

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

všedního

dne-

ochrana

před
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BEZBLANNÍ - PARYBY, RYBY, OBOJŽIVELNÍCI

BLANATÍ – PLAZI, PTÁCI






SAVCI – STAVBA TĚLA, ROZMNOŽOVÁNÍ,

ZÁKLADY ETOLOGIE

EVV – Člověk a životní
charakterizuje stavbu těla, fylogenezi, význam
bezblanných v biosféře,
pro člověka
ekosystémů

prostředí - význam
vliv na fungování

charakterizuje stavbu těla, fylogenezi, význam EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
– ohrožení druhů
pro člověka
popíše evoluci savců
EVV – Člověk a životní
uvědomí si ohrožení mnoha druhů a možnost
vymírajících druhů
ochrany

prostředí

–

ochrana
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SEPTIMA, 3. A
Cílem výuky je poznat anatomii a fyziologii lidského těla, objasnit původ a vývoj člověka, diskutovat s žáky o zdravém životním stylu, nebezpečí návykových
látek, promiskuity. Částečně výuka probíhá v předmětu výchova ke zdraví.
učivo

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

výstupy

Žák:
 popíše základní lidské znaky, proces
OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
hominizace a sapientace
MKV – Základní problémy sociokulturních rozdílů –
 vyjmenuje základní znaky vývojových předků
lidské rasy, rasová nesnášenlivost
člověka


ANATOMIE A FYZIOLOGIE LIDSKÉHO TĚLA
OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA




TĚLESNÉ TEKUTINY, OBĚHOVÁ SOUSTAVA

DÝCHACÍ SOUSTAVA

TRÁVICÍ SOUSTAVA
METABOLISMUS

TĚLESNÁ TEPLOTA
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty




umí popsat proces osifikace, stavbu kostry
lidského těla
umí popsat princip kontrakce svalové tkáně, OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
rozezná typy svalových tkání, ukáže a
pojmenuje vybrané povrchové svaly těla,
uvědomí si význam živočichů v přírodě
OSV – Morálka všedního dne – nebezpečí nákazy
umí popsat rozdělení tělesných tekutin, složení
HIV
krve a jejich komponent
EGS – Humanitární pomoc a mezinárodní
popíše krevní a mízní oběh
rozvojová spolupráce – šíření AIDS
popíše dýchací soustavu, princip ventilace

OSV – Morálka všedního dne – respirační choroby

OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
popíše jednotlivé části trávicí soustavy, zdravý životní styl
uvědomí si princip trávení a vstřebávání živin, OSV – Morálka všedního dne - hygiena
EGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová
význam správné výživy
spolupráce – potravinová pomoc



pochopí princip tvorby a výdeje tepla, význam
OSV – Morálka všedního dne - otužování
řízené hypotermie



popíše stavbu vylučovací soustavy, princip OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
hygiena
vzniku moči



uvědomí si fylogenetický původ hormonální OSV – Morálka všedního dne – problematika
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soustavy,
princip
fungování
hormonů, dospívání
vyjmenuje a lokalizuje endokrinní žlázy, uvede OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
přehled hormonů a jejich funkce


POHLAVNÍ SOUSTAVA







NERVOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÉ ORGÁNY

OČMU – PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH




popíše stavbu a funkci pohlavních žláz a
přídatných orgánů
popíše embryonální vývoj, fáze porodu
charakterizuje vývojové etapy člověka po OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
OSV – Morálka všedního dne – zodpovědné
narození
seznámí se se základními antikoncepčními sexuální chování, antikoncepce
prostředky
uvědomí si nebezpečí a význam pohlavních
chorob
popíše princip vzniku a šíření vzruchu, význam
OSV – Morálka všedního dne – duševní hygiena
bílé a šedé hmoty
OSV – Sociální komunikace – chování ve
vyjmenuje části CNS a jejich funkci, význam
společnosti
charakterizuje PNS



popíše fyziologii jednotlivých smyslových
orgánů, uvědomí si význam složek výživy pro
funkci smyslových orgánů



průběžně u jednotlivých soustav

OSV – Morálka všedního dne – prevence
poškození
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OKTÁVA, 4. A
Cílem výuky je seznámit žáky s teoriemi vzniku života na Zemi, vznikem sluneční soustavy složením, strukturou zemského tělesa. Žáci poznají základní
geologické procesy v litosféře (magmatismus, zemětřesení). Pochopí princip působení vnějších geologických činitelů, vznik jednotlivých typů hornin. Seznámí
se se zásahy člověka do životního prostředí (těžba nerostných surovin, ukládání odpadů). Podrobněji poznají základní rozdíly mezi pro – a eukaryotickou
buňkou, děje na úrovni buňky, vlastnosti tkáňových buněk, maligní transformace, stavbu NK, základní genetické pojmy, genetiku pro- a eukaryotické buňky.
Žáci se seznámí s problematikou studia lidského genomu, podstatou mutací, geneticky vázaných chorob člověka. Dokáží stručně objasnit principy genetiky
v populacích.
učivo

VZNIK
ŽIVOTA
NA
ZEMI
–
HISTORICKÝ VÝVOJ ORGANISMŮ

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
TEORIE,  charakterizuje podstatu základních teorií vzniku EVV – Problematika vztahů organismů a prostředíživota
Vývoj organismů a prostředí
 popíše fylogenetický vývoj a jeho podstatu

BUŇKA – PRO- A EUKARYOTICKÁ

Charakteristika, rozdíly, děje na úrovni buňky,
tkáňové buňky

orientuje se v rozdílech mezi buňkami, popíše
EVV – Člověk a životní prostředí - lidské aktivity a
buněčnou fyziologii, uvědomí si význam
problémy ŽP – genové inženýrství
prokaryot v biotechnologiích

ZÁKLADY GENETIKY

Molekulární základy, základní pojmy, genetika
prokaryotické buňky, genetický kód, základy
hybridizace


dokáže vysvětlit základní genetické pojmy,
vyřeší příklady týkající se přepisu genetické EVV – Člověk a životní
informace, umí aplikovat Mendelovy zákony
modifikované organismy
je schopen řešit hybridizaci na úrovni dihybrida

GENETIKA ČLOVĚKA

Problematika zkoumání, metody výzkumu, program
HUGO
Geneticky podmíněné choroby, VVV

seznámí se s tvorbou rodokmenů, významem
OSV – Morálka
vyšetření
plodové
vody,
proužkováním
rodičovství
chromozomů, genetickým poradenstvím

MUTACE – PRINCIP, VÝZNAM

GENETIKA POPULACÍ
GEOLOGIE
STAVBA ZEMĚ – JÁDRO, PLÁŠŤ, KŮRA

orientuje se v podstatě vzniku mutací
uvědomí si vliv radio a chemomutagenů



pochopí vliv izolace na četnost výskytu alel v
populaci



popíše stavbu zemského
chemické složení

a

dne

-

plánované

EVV – Člověk a životní prostředí – znečišťování
prostředí
OSV – Morálka
všedního
dne
–
likvidace
nebezpečného odpadu




tělesa

všedního

prostředí – geneticky

jeho
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GEOLOGICKÉ DĚJE - VNITŘNÍ



seznámí se s geologickou historií Země




vyjmenuje vnitřní zdroje energie
charakterizuje základní nerosty a horniny
(vyvřeliny, usazeniny, metamorfované horniny)
analyzuje poruchy v litosféře (vrásnění, zlomy,
magmatismus)



GEOLOGICKÉ DĚJE – VNĚJŠÍ


ČLOVĚK – GEOLOGICKÁ ČINNOST
GEOLOGICKÁ STAVBA ČR


vyjmenuje vnější zdroje energie, principy
zvětrávání, vliv vnějších činitelů na tvárnost
krajiny
vysvětlí hydrologický cyklus, vznik podzemní
vody
posoudí význam a ekologickou únosnost těžby
EVV – Člověk a životní prostředí – nevratné změny
surovin, vyhodnotí bezpečnost ukládání
při těžbě surovin
odpadů
EVV – Životní prostředí regionu a ČR – vliv těžby
popíše geologický vývoj na území ČR

