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FORMÁT 

(pdf, doc, 

ppt) 

1. Křížovka v pohybu 8. 
žáci propojují vědomosti s 

pohybovou činností 

procvičit látku s 

tématem Svaci 

Savci, echolokace, kapybara, jezevec, 

trháky, býložravec, kly, hraboš polní, 

hlodavci, hmyzožravci, plejtvák obrovský, 

lenochod, upír rudý, hibernace, primáti 

pdf 

2. 
Ploutvonožci, kytovci - 

prezentace 
8. 

opakování, vizuální vníkání 

tématu, opakování formou hry 

získat nové vědomosti 

a informace 
savci, ploutvonožci, kytovci ppt 

3. Savci - pracovní list 8. procvičování látky 

procvičovat si 

vědomosti a znalosti v 

oblasti Savci 

Savci, vejcorodí, živorodí, vačnatci, 

placentálové, hmyzožravci, letouni, 

chudozubí, hlodavci, šelmy, ploutvonožci, 

kytovci, chobotnatci, sudokopytníci, 

lichokopytníci, primáti 

pdf 

4. Poznáváme savce 8. 

žáci poznávají savce, které 

následně správně zařazují do 

systému 

příprava na písemnou 

práci 

Savci, vejcorodí, živorodí, vačnatci, 

placentálové, hmyzožravci, letouni, 

chudozubí, hlodavci, šelmy, ploutvonožci, 

kytovci, chobotnatci, sudokopytníci, 

lichokopytníci, primáti 

ppt 

5. 
Laboratorní práce - 

Prvoci 
6. 

žáci procvičují techniku 

mikroskopování, učí se pracovat 

s mikroskopem 

upevňovat si návyky 

práce s mikroskopem, 

vytvářet laboratorní 

protokol 

prvoci, senný nálev, trepka velká, brvy, 

preparační souprava, mikroskop 
pdf 



6. Savci - písemná práce 8. uplantit získané vědomosti 
prověřit a zhodnotit 

své znalosti 

Savci, vejcorodí, živorodí, placenta, 

echolokace, vačnatci, hmyzožravci, 

ptakořitní, chudozubí, hlodavci, šelmy, 

chobotnatci, ploutvonožci, kytovci, 

primáti, kopytníci, složený žaludek, 

zástupci, biologický systém 

pdf 

7. Žahavci - pracovní list 6. 
žák používá a ověřuje své 

znalosti 

příprava na písemnou 

práci 

Žahavci, hermafrodit, symbióza, 

regenerace, indikátor, Nezmar hnědý, 

medúzy, sasanky, korály, láčka 

pdf 

8. Pexeso - Savci 8. 

upěvňovat si znalost savců a 

učit se je správně zařazovat v 

systému 

příprava na písemnou 

práci, hra 

Savci, vejcorodí, živorodí, vačnatci, 

placentálové, hmyzožravci, letouni, 

chudozubí, hlodavci, šelmy, ploutvonožci, 

kytovci, chobotnatci, sudokopytníci, 

lichokopytníci, primáti 

pdf 

9. 
Kroužkovci, ploštěnci - 

pracovní list 
6. procvičování probrané látky 

příprava na písemnou 

práci 

Ploštěnci, vývin přímý, nepřímý, 

boubel, opasek, hostitel, mezihostitel, 

obojetník, hermafrodit, kokon, 

cizopasník 

pdf 

10. Měkkýši - prezentace 6. 
upevňování si vědomostí, 

poznávat dané zástupce 

opakování celého 

tématu, příprava na 

písemnou práci 

Měkkýši, plži, mlži, hlavonožci, ulita, 

lastura, gonochoristé, radula, komorové 

oko, ramena, útrobní vak 

ppt 

11. 

Riskuj - žahavci, 

ploštěnci, kroužkovci, 

měkkýši 

7. opakování formou hry 

upevňování vztahů ve 

třídě, spolupráce mezi 

spolužáky, opakování 

Žahavci, ploštěnci, kroužkovci, plži, 

mlži, hlavonožci 
ppt 



12. 
Měkkýši - písemná 

práce 
6. kontrola znalostí 

sebehodnocení žáků, 

kontrola učení 
Měkkýši, plži, mlži, hlavonožci pdf 

13. 
AZ kvíz - biologické 

pojmy 
8. 

ověřování znalostí po celou 

dobu školní docházky 

upevnit si získané 

vědomosti formou hry 
-          Biologické pojmy, zoologie pdf 

14. 
Laboratorní práce - 

pitva ryby 
7. 

žáci procvičují techniku 

mikroskopování, učí se pracovat 

s mikroskopem 

upevňovat si návyky 

práce s mikroskopem, 

vytvářet laboratorní 

protokol 

skřele, ploutve, čichové jamky, postranní 

čára, orgány, preparační soutprava, 

protokol, mikroskop 

pdf 

15. 
Kufr Prvoci - 

Pavoukovci 
6. 

hra slouží k propojování 

vědomostí, kreativnímu myšlení 

a k procvičování bystrosti a 

schopnosti výstižně se 

vyjadřovat 

upevnit získané 

vědomosti formou hry 

prvoci, žahavci, kroužkovci, pločtěnci, 

korýši, pavouci, sekáči, štíři, štírci, roztoči 
ppt 

16. 
Obojživelnícic - 

písemná práce 
7. konrola znalostí 

kontrola domácí 

přípravy, 

sebehodnocení žáků 

obojživelníci, pulec, bezocasí, ocasatí pdf 

17. Prezentace - bezobratlí 7. 

opakování, upevňová získaných 

vědomostí, příprava na 

písemnou práci 

sebehodnocení, 

kontrola vlastního 

učení 

hmyz, pavoukovci, korýši, měkkýši, 

bezobratlí 
ppt 

18. Prezentace - Plazi 7. 

opakování, upevňová získaných 

vědomostí, příprava na 

písemnou práci 

sebehodnocení, 

kontrola vlastního 

učení 

plazi, šupinatí, krokodýli, želvy, ještěři, 

hadi, akomodace 
ppt 

19. Plazi - písemná práce 7. kontrola znalostí 

kontrola domácí 

přípravy, 

sebehodnocení žáků 

plazi, krokodýli, šupinatí, hadi, ještěří, 

želvy 
pdf 

20. Ptáci - písemná práce 7. kontrola znalostí 

kontrola domácí 

přípravy, 

sebehodnocení žáků 

ptáci, letci, plavci, běžci pdf 

 


