11-ŠVP-VP-Přírodovědný seminář-2,3 | strana 1 (celkem 4) | 1. 9. 2014

Předmět: P Ř Í R O D O V Ě D N Ý S E M I N Á Ř
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky základní manipulaci s vybavením laboratoře a s pomůckami na pokusy z biologie. Předmět je zaměřuje především na osvojení
některých základních návyků vedoucích k samostatnému plnění úkolů, osvojení základní laboratorní techniky, přesné práce, v 3.A a Septimě na osvojení
poznatků o základních lidských chorobách a prevencí před jejich nákazou.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Dotace vždy 1 hodiny týdně, výuka probíhá ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dnů.
Přírodovědný seminář zahrnuje oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 umožňuje samostatné časové rozvržení a zpracování úkolů
 motivuje ke spolupráci ve dvojicích při vlastním provádění laboratorních cvičení
 vede k vyslovení hypotézy při praktických cvičeních
 v zápisu laboratorní práce požaduje dodržení laboratorního protokolu.
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Přírodovědném semináři se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětu Chemie.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Morálka všedního dne
Environmentální výchova (EVV)
- Problematika vztahů organismů a prostředí
- Člověk a životní prostředí
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SEXTA, 2. A
Cílem výuky je seznámit žáky s laboratorní technikou v biologii, přípravami preparátů, laboratorním protokolem.
učivo

výstupy

STAVBA MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA
PREPARÁTŮ

Žák:
 zná jednotlivé části mikroskopu, umí připravit
dočasný preparát

LP ROSTLINNÉ ORGÁNY



pozná jednotlivé organely buňky

LP TRICHOMY



rozezná jednotlivé typy trichomů a jejich funkci

LP PRŮŘEZ STONKEM



prakticky se seznámí s jednotlivými vrstvami
stavby stonku a rozdílem mezi jedno. a
dvouděl. rostlinou

LP TLOUSTNUTÍ STONKU



pozoruje jednotlivé letokruhy

LP PRŮŘEZ JEHLICÍ



prakticky pozná rozdíl mezi stavbou listu a
jehlice

LP PRŮŘEZ LISTEM



rozeznává jednotlivé vrstvy mezofylu

LP ŠKROBOVÁ ZRNA



seznámí se s různými typy škrobových zrn

LP PRVOCI V SENNÉM NÁLEVU



pozoruje různé typy prvoků a jejich variabilitu

LP KROUŽKOVCI-ŽÍŽALA



pozná základní životní projevy a orgány žížaly

LP VIRTUÁLNÍ PITVA ŽÁBY



pozná tělo žáby, rozložení orgánů

LP PITVA RYBY



rozezná různé typy šupin, stavbu těla a
umístění orgánů

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

EVV- problematika vztahů organismů a prostředí
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LP PITVA HLODAVCE
LP VYŠETŘENÍ TLAKU
ČINNOSTI SRDCE
LP ZÁTĚŽOVÝ TEST

KRVE,

POSLECH 


v praxi vidí savčí orgány a jejich umístění
naučí se měřit TK, nahmatat tep a pomocí
fonendoskopu poslechnout srdce
změří svou tělesnou zdatnost
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SEPTIMA, 3. A
Cílem výuky je seznámit žáky s různými skupinami lidských chorob, prevencí před onemocněním, jejich původci, cestou přenosu.
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PŮVODCI NÁKAZ ČLOVĚKA

Žák:
 umí vyjmenovat původce nákaz člověka a jejich EVV - člověk a životní prostředí
OSV - morálka všedního dne
toxicitu

VZNIK A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB



definuje tzv.infenkční řetězec

BAKTERIÁLNÍ A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
PROJEVUJÍCÍ SE NA SLIZNICÍCH A KŮŽI



charakterizuje průběh neštovic, pásového
oparu, spály, spalniček a angín

BAKTERIÁLNÍ A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
POSTIHUJÍCÍ ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ



uvědomí si nebezpečí podcenění hygienických
návyků

BAKTERIÁLNÍ A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
POSTIHUJÍCÍ DÝCHACÍ ÚSTROJÍ



pozná příznaky chřipky, příušnic a zápalu plic

BAKTERIÁLNÍ A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
POSTIHUJÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉM



uvědomí si nebezpečí klíšťové encefalitidy,
zánětu mozkových plen a meningitidy i lymské
boreliozy.

KOŽNÍ INFEKCE



uvědomí si důležitost hygieny a ošetřování i
drobných poranění, charakterizuje běžné kožní
choroby

PARAZITÁRNÍ NEMOCI



vyjmenuje vývojový cyklus a škodlivost
běžných parazitů, autoinfekce.

POHLAVNÍ CHOROBY



uvědomí si nebezpečí pohlavních chorob.

