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č. materiálu název a druh materiálu
1
Živočichové travních společenstev –
hmyz – zařazování do řádů
2
Opakování učiva z 5. ročníku doplňování textu a osmisměrka
3
Les – ekosystém – nákres, popis a
zařazení rostlin do skupin
4
Opakování měkkýši, členovci doplnění textu a osmisměrka
5
Jednobuněčné a mnohobuněčné
organismy-doplnění textu a
osmisměrka
6
Cizokrajné systémy - přiřazování údajů
7
Cizokrajné systémy 2 - doplnění textu
a osmisměrka
8
Cizokrajné systémy a ochrana přírody
- doplňování údajů, hledání informací
na internetu a prezentace
9
Měkkýši, hlísti) - doplnění textu a
osmisměrka
10
Stavba a činnost buňky - doplnění
textu k nákresům
11
Mnohobuněčné rostliny – stavba doplnění údajů a vyluštění výrazu,
popis nákresu
12
Ochrana přírody. Den Země - návštěva
INFO NP České Švýcarsko
13
Cizopasníci - doplnění textu a
vyluštění osmisměrky
14
Ptáci opakování - doplnění textu
15
Rozmnožování obratlovců - opakování
tematického celku - doplnění textu,
vyluštění tajenky a práce s učebnicí
16
Trávicí a dýchací soustava - doplnění
textu, vyluštění tajenky a názory na
zjištěné téma
17
Buňka LP - mikroskopování buněk
18
Pohybové ústrojí. Vnitřní prostředí
buňky - doplnění textu. Opakování.

třída
6.

probrat s učivem
Ekosystém louky a pastviny

6.
6.

Opakování učiva z 5. ročníkuúvodní hodiny
Les - ekosystém

6.

Les - hmyz

7.

Jednobuněčné a
mnohobuněčné nižší rostliny

7.
9.

Cizokrajné systémy
Cizokrajné systémy

7.

Cizokrajné systémy a ochrana
přírody

7.

Měkkýši, hlísti

7.

Stavba a činnost buňky

7.

Mnohobuněčné organismy

6. -9. Ochrana přírody-DEN ZEMĚ
7.

Cizopasníci

8.
8.

Ptáci
Rozmnožování obratlovců

8.

Trávicí a dýchací soustava

7.
8.

Buňka
Vnitřní prostředí buňky

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

Řízení lidského těla – přiřazování
termínů
Bezobratlí živočichové – přiřazování
údajů do skupin
Historická geologie – zařazování údajů
do tabulky
Mineralogie a úvod do petrologie doplňování údajů a osmisměrka
Historická geologie a vývoj člověka doplňování údajů a osmisměrka
Cévní soustava – opakování - doplnění
údajů a vyluštění tajenky
Vesmír. Mineralogie. Vyplnění údajů
v prověrce a vyluštění tajenky z
křížovky
Vývojová evoluční teorie - doplnění
textu a osmisměrka
Biologie člověka – opakování.
Doplnění textu a osmisměrka
Genetika. Doplnění textu a
osmisměrka
Trávicí soustava – opakování doplnění textu, tajenka, samostudium
Trávicí soustava – řazení termínů
Sféry Země – doplňování údajů
Voda a její okolí - doplnění textu,
tajenka, práce
s učebnicí
Ryby - opakování. Doplnění obrázku.
Les - opakování. Okolí vod
úvod.Tajenka=téma další hodiny.
Bezobratlí - spojování výrazů
Cizokrajné systémy - projekt,
prezence

8.

Les - ekosystém

9.

Bezobratlí živočichové

9.

Historická geologie

9.

8.

Mineralogie a úvod do
petrologie
Historická geologie a vývoj
člověka
Cévní soustava

9.

Vesmír. Mineralogie.

9.

Vývojová evoluční teorie

9.

Biologie člověka opakování

9.

Genetika

8.

Trávicí soustava-opakování

8.
9.
6.

Trávicí soustava
Sféry Země
Voda a její okolí

6.
6.

Ryby
Les. Okolí vod.

6.
7.

Bezobratlí - opakování
Cizokrajné systémy

9.

