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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a příroda 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Přírodopis 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.31 Přírodovědná praktika 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Přírodovědná praktika vede žáka k uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich 

aplikací v praktickém životě, rozvíjí dovednost objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat 

hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. 

Výuka směřuje k: 

− podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních přírodopisných pojmů 

− vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodopisné jevy 

− k umění zacházet s mikroskopem, lupou, laboratorní soupravou atd. 

− získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout 

první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Přírodovědná praktika jsou volitelným vyučovacím předmětem pro žáky 7. ročníku II. stupně ZŠ . Vyučuje se v 1 

hodinové týdenní dotaci. Přírodovědná praktika mohou být vyučována v laboratoři, v kmenových třídách i v terénu. 

Vyučovací předmět Přírodopis a Přírodovědná praktika se vzájemně doplňují. 

Tento předmět se bude hodnotit formou odevzdaných laboratorních prací, referátů a aktivity žáků. 
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KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

− učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

− učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu 

− učí žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 

− podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

− umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

− učí žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

− motivuje k učení – snaží se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

− učí trpělivosti, povzbuzuje 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit 

− učí žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat 

vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

− učí žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

− učí žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů 

− rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

− podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

− podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
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− podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

− podporuje využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů 

− učí, jak některým problémům předcházet 

− průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

− učí žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů 

− ve výuce podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

− vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

− podporuje kritiku a sebekritiku 

− učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

− podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

− připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

− důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu  školní přírodopisné laboratoře 

− důsledně vyžaduje dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a mikroskopem atd. 

 



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

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− vede žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 

− minimalizuje používání frontální metody výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

− podporuje „inkluzi“ („začlenění“) - volí formy práce,  umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 

osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

− učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

− rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

− učí žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu 

− podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

− upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

− podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

− netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

− průběžně monitoruje sociální vztahy ve třídě, skupině 

− vede žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli) 

− důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli 
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KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− vede žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

− vede žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

− vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí 

− vede žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků 

− netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

− netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

− netoleruje žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů 

− učí žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

− podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

− učí žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

− učí žáky poskytnout účinnou první pomoc 

− důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami mikroskopem,  pravidla chování 

ve škole, v přírodopisné laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů 

− neustále monitoruje chování žáků, včas přijímá účinná opatření 
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KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

− učí žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat 

− v rámci možností a podmínek školy učí žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku 

− podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

− seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vyžaduje jejich dodržování 

− vede žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

− při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

− mění pracovní podmínky, žáky vede k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 
 



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

Žák: 
− dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

− prokáže znalost obsahu  řádu 
školní přírodopisné laboratoře 

− prokáže znalost poskytnutí první 
pomoci při úrazu v laboratoři 

 

Bezpečnost a hygiena při práci 
v laboratoři, dodržování 
laboratorního řádu 

• zásady bezpečné práce v 
laboratoři 

• poskytování první pomoci – 
poruchy vědomí, poleptání 
kyselinou, hydroxidem, 

• řezné rány, otravy, popáleniny 
 
Význam a postavení biologické 
techniky v dnešním světě a její 
využití v běžném životě 
 
 

  září - 
červen 

 

− rozliší, popíše a správně použije 
základní laboratorní přístroje a 
pomůcky 

Laboratorní technika 
• vybavení přírodopisné 

laboratoře (mikroskop, 
preparační souprava, lupa, …)  

• základní funkce a práce s 
mikroskopem 

 
 

    

− vypracuje laboratorní protokol 
− vypracuje laboratorní protokol 

s využitím PC 
 

Laboratorní dokumentace 
• záznam a zdokumentování 

experimentu (laboratorní 
protokol) 

 
 

    



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

− porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných organismů 

 

Laboratorní práce 
- vytvoření mikroskopického 

preparátu 
- samostatná práce při řešení 

jednoduchých laboratorních 
prací 

 

    

− aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

− pozoruje lupou a mikroskopem 
− seznámí se s určovacími klíči a 

atlasy 
 

Zařazení organismů do 
botanického a živočišného 
systému, atlasy a určovací klíče 

    


