
 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a příroda 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Přírodopis 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.30 Ekologický seminář 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření znalostí týkajících se životního prostředí, 

interakcí jeho jednotlivých složek a úlohy člověka v kontextu ekosystémů i celé biosféry. Poskytuje žákům hlubší 

přírodovědné a ekologické vědomosti a dovednosti 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Ekologický seminář, který je tématicky provázán především s vyučovacími předměty Přírodopis a Zeměpis, si mohou 

zvolit žáci 7., 8. a 9. tříd. Výuka probíhá blokově s dvouhodinovou čtrnáctidenní dotací většinou v kmenových třídách, 

příležitostně ve školní knihovně nebo učebně informatiky, výjimečně v terénu. Během semináře žáky motivujeme, 

povzbuzujeme a při skupinových aktivitách podporujeme jejich vzájemnou kooperaci. Podkladem hodnocení jsou výstupy 

prací žáků a přístup (příprava) k aktivitám na semináři, klademe důraz na průběžné ústní hodnocení. 

Výuka Ekologického semináře směřuje k:  

- rozvíjení vhledu do environmentálních souvislostí 

- pochopení vzájemných vztahů mezi organizmy navzájem a organizmy a jejich životním prostředím v kontextu 

ekosystému i celé biosféry 

- uvědomění si důležitosti role člověka jako významného biotického faktoru v pozitivním i negativním smyslu 

- objektivnímu hodnocení dopadů činnosti člověka na životní prostředí 
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- myšlení v lokálních i globálních souvislostech 

− využívání vhodných technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 

 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 

 

Učitel: 
− rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického 

úsudku 

− učí žáky používat dostupné informační zdroje a kriticky posuzovat jejich kvalitu 

− vede žáky k samostatnosti při vyhledávání a zpracování informací 

− napomáhá rozvíjení logického a kritického myšlení 

− učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− podněcuje k hledání různých řešení problémů a schopnosti řešení je obhájit 

− podporuje samostatnost a tvořivost 

− podporuje kooperaci při řešení problému 

− podporuje netradiční řešení problému 
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KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− zdůrazňuje nutnost komunikace způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle, vede žáky k 

pravdivé a věcné argumentaci 

− neustále zdůrazňuje etické zásady v mezilidské komunikaci 

− klade důraz na kulturu komunikace a projevu 

− vede žáky k různým formám kvalitní prezentace 

 
 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování, které pojímá různorodost třídního kolektivu jako výhodu 

− rozvíjí schopnost žáků pracovat v týmu a zastávat v něm různé role 

− učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci a význam ostatních členů týmu 

− samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů vede žáky k dosažení pocitu  sebeuspokojení a sebeúcty 

− netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− vychovává environmentálně smýšlejícího jedince 

− vede k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů 

− vede žáky k utváření přátelské otevřené atmosféry ve třídě 

− netoleruje sociálně patologické projevy chování 
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− netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů 

− netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

− vede žáky k sebeúctě a úctě k ostatním lidem 

− problémy řeší věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti 

− v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňuje prvky pozitivní motivace 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

− vždy pochválí kvalitně odvedenou práci, v opačném případě konstruktivní kritikou poukáže na její nedostatky 

− při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

− důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vyučovací předmět: Ekologický seminář          7. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− popíše hlavní biomy světa 
− chápe základní přírodní děje a 

jejich vliv na civilizaci 
− zná základní ekosystémy ČR a 

popíše jejich strukturu 
− zná strukturu přirozeného 

lesního ekosystému na území 
ČR 

− má přehled o umělých 
ekosystémech 

− chápe vliv člověka na přírodu 
− vnímá důsledky lidské aktivity 

na přírodu 
 

Biomy světa a ekosystémy ČR 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− vymezí rozmístění lidí na Zemi 
− rozliší jednotlivé lidské rasy 
− vymezí regiony světa 

podle náboženského vyznání 
− rozezná rozdíly a porovná 

způsob života mezi vybranými 
skupinami lidí 

 

Lidé na Zemi     

− poznává rozmístění vod a 
ochranu vodstva na Zemi 

− diskutuje o potřebě vody 
v životě člověka, její spotřebě, 
způsobu zpracování, o vlivu 
čistoty vody na život v přírodě 

− uvede základní vlastnosti vody 
− -vysvětlí jejich význam pro 

život 
− chápe význam vody pro lidské 

aktivity 
− -vytváří poznatky o ochraně 

vodních zdrojů a toků 
 

Voda kolem nás     
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− uvede různé možnosti a 

způsoby šetření energie 
− uvede zdroje elektrické 

energie a jejich vliv na životní 
prostředí 

− zná základní obnovitelné 
a neobnovitelné zdroje energie 

 

Energie a zdroje     

− charakterizuje základní znaky 
a význam průmyslové 
revoluce v 19. století 

− změna životního stylu 
po průmyslové revoluci 

 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

    

− vyhledá chráněné území 
na mapě ČR 

− jmenuje jednotlivé kategorie 
chráněných území 

− objasní předměty ochrany 
v chráněných územích 

− zdůvodní důležitost ochrany 
přírody 

− na konkrétním případě 
navrhne způsob řešení ochrany 
přírody 

 

Rozmanitost přírody v ČR 
a její ochrana 

    


