
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Přírodopis 

Období: 

8. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 
žák 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
- P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
- P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce  
- P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování 
základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí  
- P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro 
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy  
- využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb  
BIOLOGIE ČLOVĚKA 
- P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 
lidského těla a jejich funkce  
- P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka  
- P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince  
- P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby  
- P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při 
poranění  
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
- P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a 
orgánových soustav rostlin i živočichů  
- P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v 
přírodě a na člověka  

Opakování učiva 7. ročníku 

-stavba a funkce jednotlivých částí těla − 
orgány, orgánové soustavy, rozmnožování 

- vývoj, vývin a systém živočichů − 
významní zástupci jednotlivých skupin 
živočichů −obratlovci 
rozšíření, význam a ochrana živočichů - 
živočišná společenstva; hospodářsky 
významné druhy; kriticky ohrožené druhy 
- projevy chování živočichů 
  
 
 
- názory na vznik člověka a jeho vývoj 
- stavba a funkce jednotlivých částí lidského 
těla - orgány, orgánové soustavy (opěrná, 
pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací, reprodukční a řídící); vývin 
jedince; hlavní období lidského života 
- nemoci, úrazy a prevence − příznaky, 
zásady poskytování první pomoci; závažná 
poranění a život ohrožující stavy 
 
Shrnutí 

Opakování učiva 8. ročníku 

 
6.1 -  rozvoj schopností 
poznávání (dovednosti 
pro učení) 
 
6.5 -  ekosystémy 
6.5 - základní 
podmínky života 
 

 

 


