
Přírodopis                 7. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 

 třídí jednotlivé skupiny 

živočichů 

 zařazuje živočichy 

do hlavních taxonomických 

skupin 

Mnohobuněčné 

živočišné organismy 
 

 

 popíše stavbu těla žahavců 

 charakterizuje rozmnožování  

a způsob získávání potravy 

žahavců 

Žahavci  

 

 uvede rozdíly mezi volně 

žijícími a cizopasnými 

ploštěnci 

 uvede zásady při prevenci 

nákazy 

Ploštěnci 

Enviromentální výchova 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

Ekosystémy 

 

 vysvětlí rozdíly v tělesné 

stavbě měkkýšů 

 uvede význam měkkýšů 

v ekosystémech 

 charakterizuje zástupce 

měkkýšů 

Měkkýši  

 

 popíše základní členění těla 

členovců 

 vysvětlí pojem vnější kostra 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

členovců 

Členovci  

 

 popíše stavbu těla korýšů 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

 objasní pojem plankton 

Korýši  

 

 

 

 

 

 popíše stavbu těla 

pavoukovců 

 vysvětlí pojem 

mimotělní trávení 

 vyjmenuje hlavní zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavoukovci 

 

 

 

 

   



 

 popíše stavbu těla hmyzu 

 vysvětlí ontogenetický 

vývoj hmyzu 

 charakterizuje proměnu 

dokonalou a nedokonalou 

 zařadí zástupce hmyzu 

do hlavních 

taxonomických skupin 

 objasní význam 

hmyzu v přírodě 

Hmyz  

 

 vyjmenuje společné 

znaky strunatců 

 popíše stavbu těla 

u vybraných živočichů 

 objasní funkci orgánů 

a orgánových soustav 

Strunatci 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální rozvoj  

Komunikace  

Kooperace a kompetice  

 

 

 uvede společné znaky 

nižších strunatců 

 vyjmenuje základní zástupce 

a zařadí je do hlavních 

taxonomických skupin 

Pláštěnci, Bezlebeční, 

Kruhoústí, Paryba 
 

 

 vysvětlí přizpůsobení ryb 

vodnímu prostředí 

 popíše stavbu těla ryby 

 vyjmenuje základní zástupce 

sladkovodních a mořských 

ryb 

Ryby  

 

 vysvětlí význam vody 

pro vývoj obojživelníků 

 uvede základní zástupce 

obojživelníků z řad ocasatých 

a bezocasých obojživelníků 

Obojživelníci  

 

 uvede zástupce plazů 

a zařadí je do hlavních 

taxonomických skupin 

 uvede zástupce vymřelých 

plazů a zařadí je 

do geologické éry  

 rozlišuje skupiny plazů 

na krokodýly, želvy, 

hady a ještěry  

 

 

 

 

 

 

 

Plazi 

 

 

 

 

   



 

 objasní tvarové a funkční 

adaptace těla ptáků 

vzhledem k prostředí 

 charakterizuje rozdílu 

ve stavbě zobáku a končetin 

různých druhů ptáků 

 vyjmenuje zástupce 

a zařadí je do hlavních 

taxonomických skupin 

 rozlišuje chování ptáků 

v souvislosti 

s rozmnožováním, 

hnízděním, dorozumíváním 

a tahy 

Ptáci 

Enviromentální výchova 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 


