
Přírodopis                 6. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 charakterizuje teorie o vzniku 

života na Zemi 

 vysvětlí postavení 

Země ve Vesmíru 

 objasní důsledky pohybu 

Země 

Vesmír, Slunce a jeho 

planety 

Mediální výchova 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

 popíše provázanost 

živé a neživé přírody 

 definuje základní podmínky 

pro život 

Podmínky života na 

Zemi 

Enviromentální výchova 

Základní podmínky života 

 

 

 uvede způsoby poznávání 

přírody a aplikuje je do praxe 
Poznáváme přírodu 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání 

 

 popíše buňku 

 charakterizuje funkci organel 

v buňce 

 objasní rozdíly mezi 

rostlinnou, živočišnou 

a bakteriální buňkou 

Buňka a její složení  

 

 uvede význam virů v životě 

člověka 
Nebuněčné organismy  

 

 uvede význam bakterií 

v životě člověka 

Jednobuněčné 

organismy 
 

 

 popíše stavbu rostlinné 

buňky 

 uvede význam řas a sinic 

jako producentů kyslíků 

Rostlinné 

jednobuněčné 

organismy 

Enviromentální výchova 

Ekosystémy 

 

 popíše stavbu živočišné 

buňky 

 uvede příklady patogenních 

prvoků 

Živočišné 

jednobuněčné 

organismy 

 

 

  
 uvede na příkladech význam 

kvasinek 

 popíše rozmnožování 

(pučení) u kvasinek 

 

 

 

Jednobuněčné houby 

 

 



 

 uvede rozdíly mezi 

jednobuněčným 

a mnohobuněčným 

organismem 

 objasní vznik 

mnohobuněčných organismů 

 vysvětlí princip buněčného 

dělení 

  

 

 vyjmenuje hlavní 

zástupce řas 

 uvědomuje si význam řas 

v přírodě 

Mnohobuněčné 

organismy 
 

 

 rozpozná naše nejznámější 

houby a jejich 

charakteristické znaky 

 vysvětlí různé způsoby 

výživy hub a jejich význam 

v potravních řetězcích 

Řasy  

 

 vysvětlí pojem bioindikátor 

 popíše stavbu stélky 

 uvědomuje si symbiózu 

houby s řasou v lišejníku  

Houby  

 

 rozlišuje základní skupiny 

rostlin 

 orientuje se v klíčích 

a atlasech 

Lišejníky  

 

 uvědomuje si rozdíly mezi 

nižšími a vyššími rostlinami 
Systém rostlin  

 

 charakterizuje znaky vyšších 

rostlin 
Přechod rostlin na souš  

 

 charakterizuje znaky 

výtrusných rostlin 
Vyšší rostliny  

 

 popíše stavbu těla 

mechorostů 

 objasní životní cyklus 

mechorostů 

 

 

 

 

 

Výtrusné rostliny 

 

Mechorosty 

 

 

 

 

 

   



 

 popíše stavbu těla 

kapraďorostů 

 objasní životní cyklus 

kapraďorostů 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

přesliček, plavuní, kapradin 

Kapraďorosty 

 

 

 popíše uspořádání 

rostlinného těla od buňky 

přes pletiva až k jednotlivým 

orgánům 

 uvede funkci jednotlivých 

orgánů rostlin 

Anatomie a morfologie 

rostlin 
 

 

 vysvětlí princip 

fyziologických procesů 

rostliny (fotosyntéza, 

dýchání, rozmnožování, růst, 

pohyb) 

Fyziologie rostlin  

 

 charakterizuje znaky 

semenných rostlin 

 rozlišuje základní 

systematické skupiny 

semenných rostlin 

Semenné rostliny  

 

 definuje pojem nahosemenná 

rostlina 

 popíše stavbu jehličnanů a 

jejich rozmnožování 

 uvědomuje si význam 

jehličnanů 

Nahosemenné rostliny  

 

 definuje pojem krytosemenná 

rostlina 

 vysvětlí rozdíl 

mezi jednoděložnými 

a dvouděložnými rostlinami 

Krytosemenné rostliny  

 

 

 

 charakterizuje stavbu a znaky 

dvouděložných rostlin 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

dvouděložných rostlin 

 

 

 

Dvouděložné rostliny 

 

 

Enviromentální výchova 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

   



 

 charakterizuje stavbu a znaky 

jednoděložných rostlin 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

jednoděložných rostlin 

 uvede hospodářský význam 

dvouděložných a 

jednoděložných rostlin 

 

Jednoděložné rostliny 
 

 

 rozezná listnaté stromy 

a uvede jejich zástupce 

 

Listnaté stromy a keře 
 

   

 

 zhodnotí významy rostlin 

v přírodě 

 uvědomuje si význam rostlin 

pro člověka 

 uplatňuje zásady správného 

chování v souvislosti 

s ochranou rostlin 

Význam rostlin a jejich 

ochrana 
 

 

 definuje pojem společenstvo 

 charakterizuje konkrétní 

společenstva 

 odvodí na základě 

pozorování závislost 

organismů na určitém 

prostředí 

Společenstva 
Enviromentální výchova 

Vztah člověka k prostředí 

 

 

 


