
Biológia 
 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k 

prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na porozumenie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné 

vzťahy organizmov, porozumenie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. 

Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, 

človeku a ochrane jeho zdravia. 

 

2. Ciele učebného predmetu 

 
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch 

   ako súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

   pôsobenia prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 

 

 



Výchovno-vzdelávacie stratégie 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

  poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

  rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní   

     jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov 

  rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach   

  identifikovať a správne používať základné pojmy  

  objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov 

  vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov 

  predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať 

  aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

1. Kompetencie v oblasti komunikačných schopností: 

A. vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

B. vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

C. vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

D. zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 

E. vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry 

F. vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie 

 



2. Kompetencie v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

A.  navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

B.  využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh 

C.  riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

3. Oblasť  sociálnych kompetencií: 

A.  vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

B.  pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 

C.  prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, vedieť zhodnotiť vlastné   výkony a pokroky v učení 

4. Kompetencie v oblasti  získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

A. používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

B. dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

C. využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

D. rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach 

E. aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

Stratégia vyučovania 

Do obsahu predmetu sú zapracované nasledovné prierezové témy: Ochrana života a zdravia (OŽZ), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR),  

Environmentálna výchova  (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPP). Zaradením väčšieho počtu praktických aktivít a projektu do 

obsahu vzdelávania rovnomerne počas celého školského roka, chceme poskytnúť priestor na rozvoj kľúčových kompetencií každého žiaka 

a zároveň posilniť budovanie kladného vzťahu k prírode. Vyhľadávaním informácií podľa individuálnych záujmov žiaka a ich následným 

spracovaním podľa individuálnych schopností, chceme posilniť dôveru v seba samého a dopriať každému žiakovi zažiť pocit z úspechu, 

 

Učebné zdroje 

- obrazy, modely, prírodniny 

- prezentácie na interaktívnej tabuli 

- mikroskopické preparáty 

- encyklopédie, atlasy 



- iná odborná literatúra 

- časopisy 

- pracovné listy 

- IKT 

- internet 

- DVD 

- Učebnice  

Obsah vzdelávania  

1. Obsah učebného predmetu – tematické celky 

2. Obsahový a výkonový štandard  

3. Tematický výchovno-vzdelávací plán  

  

METODICKÉ POZNÁMKY: 

 

 

1. Realizuje sa 2 (1h týž./33h )až 5 ( 2h týž./66h) praktických aktivít.. Škola si môže podľa vlastného rozhodnutia vybrať z odporúčaných 

námetov praktických aktivít,  

    alebo zvoliť vlastné témy podľa podmienok a možností.  

 

2. Na podporu samostatných aktivít žiakov, možno využiť odporúčané námety na samostatné pozorovania alebo zvoliť vlastné témy podľa 

podmienok a možností školy. Zo samostatných žiaci spracujú krátku správu (1 – 2 strany) podľa štruktúry: 

• Názov úlohy, meno a priezvisko žiaka, ročník, trieda. 

• Postup - stručný opis postupu riešenia úlohy. 

• Zistenia - stručný opis zistení (podľa potreby jednoduchých nákresov, schém, tabuliek a pod.). 

• Záver – stručné zhrnutie poznatkov z riešenia úlohy. 

 

3. Pri tvorbe projektov podľa rozhodnutia učiteľa možno využiť vlastné alebo odporúčané námety na tvorbu projektov podľa podmienok a 

možností školy. Cieľom je podpora samostatnej (skupinovej) 



tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomosti a komunikatívnych zručností. Riešenie by malo byť zamerané na: samostatné pozorovanie a 

jednoduchý prieskum, spracovanie zistení a 

dokumentačného materiálu a využitie výsledkov. 

Žiaci môžu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách (2 – 3 žiaci) na tému podľa vlastného 

výberu alebo určenú učiteľom. Na riešenie je vhodné stanoviť určitý čas (napr. 1 - 2 mesiace). 

Témy a cieľ projektu majú zodpovedať schopnostiam a možnostiam žiakov s ohľadom na 

podmienky školy. Optimálne sú témy, ktoré sa týkajú problematiky školy a záujmu žiakov. Žiakom 

by sa mali stanoviť primerané úlohy a metódy na dosiahnutie cieľa. 

Projekt tvorí plagát (poster), ktorý žiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného 

pozorovania (prieskumu) a inštrukcií učiteľa. Optimálne členenie a obsah posteru (v stručnej 

jednoduchej forme): 

• Názov projektu, meno a priezvisko žiaka, ročník, trieda. 

• Cieľ – čo sa má riešením zistiť, dosiahnuť. 

• Úlohy - potrebné na dosiahnutie cieľa. 

• Metódy – postupy na splnenie úloh. 

• Výsledky - súbor jednoduchých textov, obrázkov, fotografií, nákresov, schém, tabuliek, plánikov 

alebo iného dokumentačného materiálu. 

• Záver - zhrnutie výsledkov a možnosti (návrhy) ich využitia. 

 

Prezentácia projektov je vhodná formou prehliadky posterov umiestnených v triede (na chodbe 

a pod.). Účelom je, aby žiaci preukázali poznatky a komunikatívne schopnosti vo verbálnej, 

písomne a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným komentovaním obsahu posteru 

v stanovenom časovom limite (napr. 10 min). Žiaci stručne a vecne charakterizujú projekt z 

hľadiska cieľa, úloh, metód a postupov, výsledkov a záverov. 

Najlepšie postery môže škola prezentovať aj navonok (vystaviť v triede, v odbornej učebni, vo 

vstupných, chodbových a iných priestoroch školy), ako propagácia praktickej tvorivej činnosti 

žiakov. Využitie posterov je možné aj vo vyučovacom procese podľa aktuálnosti, možností a 

záujmu učiteľa biológie. 



 

4. Odporúčané námety na rozširujúce učivo sa môžu podľa rozhodnutia školy využiť v prípade 

vyššieho počtu týždenných vyučovacích hodín ako určuje rámcový učebný plán pre základné 

školy na rozšírenie a prehĺbenie obsah učiva. 

 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho 

hodnotenia: 

 

1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Odporúča sa uplatniť postup verbálnych odpovedí 3 žiakov v časovom limite 5 min. 

Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

 

2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo 

skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 

3. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností, motivačné hodnotenie známkou 0,5 váhou- písomné 

vypracovanie (vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

V nižších ročníkoch sa odporúča pristupovať k tvorbe záverov na základe stručnej osnovy danej učiteľom. 

 

4. Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou hodnotenia 

správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 

5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 

prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 

 

 



 

 HODNOTENIE PREDMETU 

Na základe metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotiť sa budú:  

 písomné práce - kontrolné previerky, testy, protokoly praktických cvičení, projekty, 

 ústne odpovede. 

 

Hodnotenie známkou podľa stupnice: 

100% - 90%  = 1 

89% -  75%  = 2 

74% -  50%  = 3 

49% -  25%  = 4 

24% -  0%  = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyučovací proces 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 

činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií 

žiakov. 

 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov 

a materiálneho vybavenia. 

 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu 

učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Je odporučené 

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 

faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 

aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie (cielené systematické 

vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a 

auditívne podnety k praktickej 

činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu). 

 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení 

a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, 

téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 

 



Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) –  pozorovanie dostupných prírodných 

procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich významu. Pri pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na 

poznávanie a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

  

Učiteľ zvýši dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v 

štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného 

problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie 

v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a 

spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

domáce úlohy). 

 

Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Terénne pozorovania, praktické 

aktivity a exkurziu volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na 

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 

 

 

 



Obsah učebného predmetu 

Ročník: piaty 

Počet hodín:   66 hodín ročne / 2 hodiny týždenne  

Učebnica: Biológia pre 5.ročník základných škôl 

        Mária Uhereková, Ida Hantabálová, Biológia pre 5. ročník základných  škôl, Expol Pedagogika 2008 

 

Prehľad tematických celkov, časová  dotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok (TC ) 
 

Časová dotácia 

1. TC – Príroda a život okolo nás 
4 

 2. TC – Život v lese 
26 

3.TC – Život vo vode a na brehu 
14 

4. TC – Život na poliach a lúkach 
15 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 5 

PROJEKTY  2 
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 TEMATICKÝ 

CELOK 

 

TÉMA 

 

OBSAHOVÝ 

ŠTANDARD 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

KOMPETENCIE 

 

PRIEREZ

OVÉ 

TÉMY 

 

 

POZNÁMKY 

 1. Úvod do vyučovania 

predmetu 

oboznámiť sa s obsahom 

vzdelávania  

 3A  organizačné 

pokyny, 

BOZP 

ŠkVP 

1. 

4h 

 

 

 

2. 

1. TC – Príroda 

a život okolo nás 

 

Poznávame prírodu 

 

 

 

 

neživá, živá prírodnina, 

rastliny, živočíchy 

 

- rozlíšiť živú a neživú prírodninu 

-uviesť význam živej a neživej 

prírody 

 

 

 

3A, 1A, 3B 

 

 

 

ENV, 

OŽZ 

 

 

 

ŠVP 

 3. Metódy a prostriedky 

skúmania v biológii 

pozorovanie, pokus, 

mikroskop, okulár, 

objektív, lupa 

-použitie lupy a mikroskopu, vedieť 

vysvetliť význam ich použitia 

-pomenovať stavbu mikroskopu 

3B, 1D OSR ŠkVP 

 4. 1. praktická aktivita Pozorovanie prírodnín 

lupou a mikroskopom 

 4A, 4D, 1E, 2B OSR,TPP ŠVP 

 5. Spoločenstvo 

organizmov a 

ekosystém 

spoločenstvo, umelý 

a prírodný ekosystém 

-opísať zásahy človeka v umelom 

ekosystéme 

-uviesť príklady spoločenstva 

a ekosystému 

 

3A, 1A ENV ŠkVP 



2. 

26h 

 

 

6. 

2. TC – Život v lese 

 

Les 

 

 

les, rastliny, huby, 

živočíchy lesa, zmeny 

počas roka 

 

-opísať zmeny lesa počas roka                                            

-uviesť príklady organizmov lesa 

 

 

3A, 2C 

 

 

ENV, 

OŽZ 

ŠVP 

 

zadanie 

projektu: 

ŽIVOT 

STROMU 

 7. Potravové vzťahy 

v lese 

potravový reťazec, etáže 

lesa 

-vedieť pomenovať etáže podľa 

schémy 

-zostaviť príklady potravových 

reťazcov 

 

2C, 1A ENV ŠkVP 

 8. Lesné dreviny ihličnatý a listnatý 

strom, ker, drevina, 

koreň, kmeň, konáre, 

listy, kvety, plody, 

semená 

-poznať stavbu dreviny 

-rozlíšiť listnatý a ihličnatý strom 

rozlíšiť strom a ker 

1A, 3A ENV ŠVP 

 9. Dreviny – ihličnaté 

stromy a kry 

borovica, smrek, jedľa, 

smrekovec, tis, borievka 

-vedieť určiť názov ihličín podľa 

znakov 

1B, 2C, 3B ENV ŠkVP 

 10. 2. praktická aktivita Poznávanie 

a rozlišovanie ihličín 

 1E, 2B, 4D OSR,TPP ŠVP 

 11. Dreviny – listnaté 

stromy a kry 

buk, dub, javor, breza, 

lieska, baza, ostružina, 

brusnica 

-určiť názov listnatých drevín 

podľa listov a plodov 

-pomenovať 2 kry 

1B, 2C, 3B ENV ŠkVP 

 12. Poznávanie lesných 

drevín v okolí školy 

Smrek, borovica, 

borievka, jedľa, javor, 

breza 

Podľa znakov určiť a pomenovať 

jednotlivé druhy drevín 

3A ENV ŠkVP 



 13. Význam lesných 

drevín 

fotosyntéza, organické 

a anorganické látky, 

humus 

-vysvetliť fotosyntézu 

-uviesť význam stromu 

-uviesť príklady živočíchov, ktoré 

sa živia časťami lesných drevín 

3A, 1A, 1D ENV ŠVP 

 14. Lesné 

mikroorganizmy 

a nekvitnúce byliny 

pôdne baktérie, bunka 

drobnozrnko, ploník, 

rašelinník, pakorienok, 

pabyľka, výtrusnica, 

výtrus papraď, praslička, 

podzemok 

-uviesť príklad a význam pôdnych 

baktérií 

-uviesť jeden príklad machu a 

paprade 

-uviesť význam machov, papradí, 

prasličiek 

3A, 1A ENV ŠVP 

 15. Kvitnúce byliny 

v lese 

bylina, koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno, 

snežienka, prvosienka, 

konvalinka, fialka... 

liečivé, chránené 

a jedovaté rastliny 

-poznať stavbu kvitnúcej byliny                                          

-poznať tri lesné byliny                                                     

-uviesť význam bylín pre život 

v lese                       -uviesť príklad 

liečivej, chránenej a jedovatej 

rastliny 

1B, 3A, 3B ENV ŠVP 

 16. Poznávanie 

kvitnúcich bylín 

Snežienka jarná, blyskáč 

jarný, konvalinka 

voňavá, pľúcnik 

lekársky, prvosienka 

vyššia, fialka voňavá, ... 

 Určiť a pomenovať kvitnúce 

byliny podľa atlasu, resp. obrázka 

3A ENV  

 17. 

 

Projekt: Život stromu priebežný stav tvorby 

projektov, výmena 

názorov a skúseností 

 1F, 3A, 1D ENV, 

OSR, TPP 

ŠkVP 



 18. 

 

Huby v lese -    

Lišajníky 

diskovka, diskovník, 

zemepisník, huba, riasa 

-rozpoznať lišajník 

-vysvetliť význam lišajníkov 

1A, 3A ENV 

 

 

ŠVP 

 19. Huby v lese – Huby           

s plodnicami 

muchotrávka, plávka, 

masliak...,hlúbik, 

klobúk, pošva, 

plachtička, prsteň 

-pomenovať základnú stavbu tela 

huby 

-poznať dve jedlé a jedovaté huby 

-poznať zásady prvej pomoci pri 

otrave hubami 

 

3A, 1D, 2C OŽZ, 

ENV 

ŠVP 

 20. 3. praktická aktivita Poznávanie húb  1E, 3B, 1C, 2B OSR, TPP, 

ENV, 

OŽZ 

ŠkVP 

 21. Zhrnutie 

a upevnenie učiva 

tém                                     

6. – 20.hodiny 

Rastliny v lese  1D, 2C, 1C, 3A OŽZ, 

OSR, 

ENV 

ŠkVP 

 22. Lesné bezstavovce – 

dážďovka, slimák, 

slizniak 

články, štetiny, opasok, 

sliz, humus, hlava, 

hmatadlá, oči, svalnatá 

noha, ulita 

-poznať bezstavovce podľa 

vonkajších znakov        -poznať 

spôsob pohybu a prijímania potravy            

-uviesť význam bezstavovcov v 

lese 

1A, 3A, 2C ENV ŠVP 

 23. Lesné bezstavovce – 

križiak, kliešť 

hlavohruď, hmatadlá, 

klepietka, bruško, 

končatiny, snovacie 

bradavice, hrebienkové 

pazúriky, sieť, inštinkt 

-vedieť vysvetliť inštinkt 

-poznať možnosť nákazy kliešťom, 

jeho odstránenie a prevenciu 

nákazy kliešťom 

1A, 2C, 1C OŽZ ŠVP 



 

 

 24. Lesné bezstavovce – 

hmyz 

mravec, lykožrút, 

mníška..., hlava, hruď, 

bruško, ústne orgány, 

zložené oči, tykadlá, 

krídla, končatiny, 

mravenisko 

-poznať tri druhy lesného hmyzu 

-uviesť príklady potravy 

-vedieť uviesť význam hmyzu 

3A, 1B ENV ŠkVP 

 25. Lesné stavovce- 

obojživelníky 

skokan, salamandra, 

mlok, vlhká pokožka, 

plávacie blany, lepkavý 

jazyk, zvukové 

mechúriky 

-poznať na ukážke skokana 

-uviesť prispôsobenie stavby tela 

prostrediu 

-uviesť príklady potravy 

-poznať význam obojživelníkov 

 

1A, 3A ENV ŠVP 

 26. Lesné plazy jašterica, slepúch, 

užovka, vretenica, suchá 

koža, šupiny, štítky, 

zvliekanie 

-poznať jaštericu, vretenicu, 

užovku podľa znakov 

-uviesť príklady potravy 

-poznať prvú pomoc pri uštipnutí 

vretenicou 

-poznať význam plazov 

3A, 1D, 2C, 1B OŽZ, 

ENV 

ŠkVP 

 27. Lesné vtáky perie, obrysové perie, 

páperie, krídla, zobák, 

ďateľ, sojka, kukučka, 

tetrov, vrana, myšiak..., 

-uviesť tri príklady vtákov lesa 

-poznať vtáky podľa vonkajších 

znakov                         -uviesť 

1B, 3A ENV ŠVP 



dravé vtáky, spevavé 

vtáky 

príklady potravy dvoch lesných 

vtákov 

-uviesť význam dravca a spevavca 

v lese 

 28. Poznávanie lesných 

živočíchov 

Poznávanie lesných 

bezstavovcov, 

obojživelníkov, plazov, 

vtákov 

Určiť a pomenovať lesné živočíchy 

Podľa obrázkov, atlasu zvierat, 

internet 

1C, 1E, 3B OSR, TPP, 

ENV 

ŠkVP 

 29. 

30. 

 

 

Lesné cicavce srsť, parohy, lietacia 

blana, bylinožravec, 

mäsožravec, všežravec, 

srnec, jeleň, sviňa, líška, 

kuna, vlk, netopier, 

veverica,  životné 

prejavy, potravové 

vzťahy 

-poznať podľa ukážky cicavce lesa 

-uviesť cicavce podľa potravy                                         

-poznať význam lesných cicavcov 

1A, 3A ENV  

30.hod. ŠkVP 

 31. Zhrnutie 

a upevnenie učiva 

tém                          

22. – 30.hodiny 

Živočíchy lesa  1D, 2C, 3A, 1B OŽZ, 

ENV, 

OSR 

ŠkVP 

 32. Vysokohorské 

rastliny a živočíchy 

vysokohorské 

spoločenstvo, borovica 

limba, borovica 

kosodrevinová, 

plesnivec alpínsky... 

-uviesť príklady organizmov a ich 

význam                      -uviesť 

dôvody ochrany vysokohorských 

organizmov 

3A, 1B ENV 

 

 

ŠkVP 

 33. Lesný ekosystém potravové reťazce, 

predátor, symbióza, 

-vedieť vysvetliť pojmy a uviesť 

príklady pojmov 

3A, 2C ENV ŠkVP 



parazitizmus, producent, 

konzument, rozkladač, 

biologická rovnováha 

3. 

14h 

 

 

 

34. 

3.TC – Život vo 

vode a na brehu 

 

Voda, životný 

priestor organizmov 

 

 

 

 

 

voda a jej vlastnosti,  

samočistiaca schopnosť, 

jazero, rybník, potok, 

rieka, bystrina, stojaté, 

tečúce vody 

 

 

 

 

 

-uviesť vlastnosti vody dôležité pre 

život organizmov 

-uviesť príklad znečistenia vody 

-uviesť príklad stojatej a tečúcej 

vody 

 

 

 

 

 

1A, 1D, 3A 

 

 

 

 

ENV, 

OŽZ 

 

 

 

 

 

 

ŠVP 

 35. Rastliny žijúce vo 

vode 

Červenoočko, žabí vlas, 

váľač, závitnicovka, 

sinica, mikroorganizmy, 

jednobunkové 

a mnohobunkové 

organizmy, planktón, 

žaburinka, lekno, 

leknica, kvitnúce byliny 

-vysvetliť význam 

mikroskopických rastlín vo vode 

-vysvetliť škodlivosť siníc 

-vysvetliť príčiny premnoženia 

siníc 

-poznať organizmy podľa ukážky 

1A, 1D ENV, 

OŽZ 

ŠVP 



 -uviesť význam vodných rastlín 

 36. Brehové rastlinstvo Vŕba, jelša, záružlie, 

pálka, trsť 

-uviesť význam brehového 

rastlinstva 

-poznať bylinu a drevinu brehov 

1A, 1D  ENV ŠkVP 

 37. Drobné vodné 

živočíchy 

meňavka, črievička, 

panôžky, brvy, nezmar, 

ramená, nožný disk, 

pŕhlivé bunky, planktón 

-uviesť význam vodných 

mikroorganizmov  

-poznať organizmy podľa znakov 

-uviesť príklad potravy 

-uviesť planktón v potravovom 

reťazci 

3A, 2C ENV 

 

ŠVP 

 38. Vodné bezstavovce rak, dafnia, cyklop, 

hlavohruď, bruško, 

tykadlá, klepetá, 

chvostová plutvička, 

končatiny 

-vedieť opísať stavbu raka 

-zdôvodniť vplyv čistoty vody na 

život raka 

-význam drobných kôrovcov 

 

3A, 1A ENV ŠVP 

 39. Vodné bezstavovce vodniak, škľabka, 

pijavica, ulita, lastúra, 

články, svalnaté 

prísavky 

-poznať na ukážke vodného 

ulitníka, lastúrnika 

-uviesť význam pijavice v medicíne 

-uviesť príklad potravy 

1A ENV ŠkVP 

 40. 4. praktická aktivita Pozorovanie ulitníkov a 

lastúrnikov 

 1E, 2B, 3B OSR, 

ENV, TPP 

ŠVP 



 41. Hmyz žijúci vo vode 

a na brehu 

vážka šidlo, potápnik, 

vodomerka, komár, 

ovad... 

-poznať druhy hmyzu vo vode, na 

vode a brehu 

-uviesť význam lariev hmyzu pre 

vodné živočíchy 

1A, 3A, 1B ENV, 

OŽZ 

ŠVP 

 42. 

43. 

Sladkovodné ryby 

  Poznávanie rýb 

šupiny, žiabrové viečka, 

hlava, trup, chvost, 

plutvy, kapor, lipeň, 

pstruh, šťuka, úhor, 

sumec, ostriež, 

bylinožravá a dravá ryba 

-opísať prispôsobenie kapra životu 

vo vode                   -rozlíšiť 

potravu rýb 

-uviesť význam rýb pre človeka 

-uviesť príklad ryby v tečúcej 

a stojatej vode 

 

3A, 1C ENV, 

OŽZ 

 

 

43.hod. ŠkVP 

 44. Obojživelníky a 

plazy žijúce vo vode 

na brehu 

skokan, mlok, 

žubrienka, užovka, 

korytnačka, 

polmesiačikové škvrny, 

šupiny, štítky, pancier 

-poznať na ukážke skokana a mloka 

-uviesť príklad potravy skokana 

a užovky 

-vedieť rozlíšiť vretenicu a užovku 

3A, 1D, 1C ENV ŠVP 

 45. Vodné vtáky labuť, kačica, hus, 

bocian, volavka, 

kormorán, kaňa ap., 

drobné zúbky, plávacie 

blany, mastné perie 

-opísať prispôsobenie vtákov na 

plávanie, potápanie, brodenie 

-uviesť príklad potravy a spôsob 

príjmu potravy vodného vtáka aj 

dravca 

1A, 3A ENV ŠVP 

  46. Vodné cicavce vydra, bobor, ondatra, 

hustá srsť, plávacie 

blany, hlodavé zuby, 

chvost, hrádze 

-uviesť príklad potravy 

-uviesť význam plávacích blán 

a chvosta 

1A, 3A ENV ŠVP 



-opísať spôsob stavania hrádze 

 47. Vodný ekosystém potravové vzťahy vo 

vodnom ekosystéme 

-vysvetliť význam potravových 

vzťahov 

1D, 2C  ENV ŠkVP 

 48. Zhrnutie 

a upevnenie učiva                             

3. TC – Život vo 

vode a na brehu                       

 

Organizmy vôd a okolia 

vôd 

 1D, 3A, 2C, 1B ENV, 

OSR, OŽZ 

ŠkVP 

 49. Projekt: Rastliny 

a živočíchy v našom 

okolí 

 Prezentácia projektu 

 

1F, 1D, 3A TPP, 

ENV, 

OSR 

ŠkVP 

4. 

14h 

 

 

 

50. 

4. TC – Život na 

poliach a lúkach 

 

Polia, lúky, pastviny 

 

 

 

lúka, kosenie, seno, 

pasienky, pole, medza, 

remízka, druhová 

rozmanitosť, 

monokultúra 

 

 

 

-rozlíšiť lúku a pole, zdôvodniť 

rozdiely 

-uviesť význam polí, lúk, 

pasienkov 

-uviesť vplyv ľudskej činnosti, 

rozoranie medzí, vypaľovanie 

 

 

 

 

1A, 3A 

 

 

 

ENV 

 

 

 

ŠVP 

 51. Rastliny a huby lúk, 

trávy 

lipnica, reznačka, 

pečiarka... 

-uviesť význam tráv 

-poznať pečiarku podľa znakov 

 

1A, 3A ENV, 

OŽZ 

ŠVP 



 52. Rastliny lúk, byliny králik, zvonček, 

iskerník, rumanček, 

rebríček..., liečivé 

rastliny 

-poznať aspoň tri byliny                                                     

-poznať tri liečivé rastliny 

-uviesť živočícha, ktorý sa živí 

bylinami lúk 

 

1C, 3A OŽZ ŠkVP 

 53. 5. praktická aktivita Poznávanie liečivých 

rastlín 

 1E, 3A, 2B TPP, OSR, 

ENV 

ŠkVP 

 54. Obilniny pšenica, raž, ovos, 

kukurica, život počas 

roka, zrno, múka, listy, 

steblo 

-poznať obilniny podľa znakov                                                   

-uviesť príklady využitia obilnín 

človekom               -uviesť výrobky 

z obilnín 

3A, 1B, 2C OŽZ 

 

 

 

ŠVP 

 55. Krmoviny ďatelina, vika, bôb, 

lucerna, hľúzkové 

baktérie 

-poznať na ukážke ďatelinu 

-vysvetliť zelené hnojenie 

-uviesť krmovinu ako potravu pre 

hospodárske zvieratá 

 

1A, 3A ENV ŠkVP 

 56. Olejniny, okopaniny slnečnica, repka, repa, 

ľuľok zemiakový, škrob, 

cukor 

-porovnať význam slnečnice, repy, 

repky a ľuľka  -vedieť uviesť 

význam jednotlivých plodín  

3A, 1C OŽZ ŠkVP 

 57. Zhrnutie 

a upevnenie učiva 

tém                                

54. – 56. hodiny                                              

Obilniny, krmoviny, 

olejniny, okopaniny, 

pôda 

 1D, 2C, 3A OŽZ, 

ENV 

 

 

 

 

ŠkVP 



 58. 

59. 

Bezstavovce žijúce 

na poliach a lúkach 

slimák, slizniak, 

dážďovka, križiak, 

kosec, čmeľ, kobylka, 

koník, svrček, pásavka, 

bystruška, hrobárik, 

lienka, babôčka 

-uviesť význam dážďovky 

-poznať dva druhy hmyzu 

-uviesť negatíva premnoženia 

hmyzu na poli, pásavka 

 

 

1A, 3A, 1C ENV  

59.hod. ŠkVP 

 60. Obojživelníky 

a plazy polí a lúk 

ropucha, jašterica, 

skokan, vretenica, 

zavalité telo, jedové 

žľazy 

-uviesť príklad potravy 

-odlíšiť podľa pohybu 

-uviesť význam ropuchy a jašterice 

-poznať jaštericu podľa znakov 

-poznať vretenicu podľa znakov 

 

1D ENV, 

OŽZ 

ŠVP 

 61. Vtáky lúk a polí jarabica, bažant, straka, 

havran, sokol, myšiak, 

drop, pohlavná 

dvojtvarosť 

-poznať tri vtáky polí a lúk 

-uviesť význam jarabice a bažanta 

-uviesť význam dravcov pre poli 

a lúky 

 

1C, 3B ENV ŠVP 

 62. Cicavce lúk a polí hraboš, myš, syseľ, 

chrček, krt, zajac, 

králik..., hlodavé zuby 

-rozlíšiť zajaca a králika 

-uviesť dôsledky premnoženia 

hlodavcov 

-poznať tri cicavce 

 

1A, 3A ENV, 

OŽZ 

 

ŠVP 



 63. Zhrnutie 

a upevnenie učiva                             

4. TC – Život na 

poliach a lúkach 

 

Organizmy polí a lúk  1D, 3A, 2C OSR, 

ENV, 

OŽZ 

ŠkVP 

 64. 

65. 

66. 

Koncoročné 

opakovanie 

 

 

Záverečné zhrnutie 

poznatkov 

a vyhodnotenie 

celoročnej práce 

 1D, 2C, 3A, 1B OSR, 

OŽZ, 

ENV 

64.hod. ŠkVP 

65.hod. ŠkVP 

66.hod. ŠkVP 

 

Poznámky: 

 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV – environmentálna výchova 

OŽZ – ochrana života a zdravia 

TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

ŠkVP – Školský vzdelávací program 

ŠVP – Štátny vzdelávací program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah učebného predmetu pre 6. ročník 

 
Ročník: šiesty 

Počet hodín:   66 ročne / 2 týždenne (1 dotácia +1 disponibilná) 

                                    
Učebnica: Biológia pre 6.ročník základných škôl 

(Uhereková - Hantabálová – Trévaiová – Matľáková – Ondrejičková – Sitár)) 

                               
Prehľad tematických celkov, časová  dotácia  
 

 

 

 

 
 

 

 

Tematický celok (TC ) 
 

Časová dotácia 

1.TC - Život s človekom a v ľudských sídlach 25 

2. TC –  Základná štruktúra života 5 

3.TC –  Živé organizmy a ich stavba 5 

4. TC –  Stavba tela rastlín a húb 17 

5.TC – Stavba tela bezstavovcov 7 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 5 

PROJEKTY  2 



H 
Téma 

Obsahový štandard 

Pojmy 
Výkonový štandard Kompetencie 

Prierezové 

témy 
Poznámka 

 

1. 

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

Chápať ľudské obydlia ako 

životný priestor organizmov, 

poznať typických 

predstaviteľov podľa 

vonkajších znakov, 

životných prejavov a 

potravových vzťahov, zásady 

prevencie a spôsob ochrany 

pred škodlivými druhmi. 

ENV I 

 

Úvod do 

vyučovania 

biológie 

 
Žiaci sa oboznámia s témami, obsahom vzdelávania, 

organizačnými pokynmi 

2. 
Ľudské sídla a ich 

okolie - rastliny 

Ľudské obydlia a ich okolie, chované živočíchy, 

zdomácňovanie, kríženie, plemená, zásady 

chovu v meste a na vidieku, chovateľsky 

významné živočíchy 

Žiak bude vedieť uviesť osobitosti ľudských obydlí a 

ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam 

zdomácňovania živočíchov pre život človeka. Uviesť 

význam kríženia rastlín a živočíchov pre život 

človeka. 

Environmentál

na výchova 

 

3. 

Ľudské obydlia a 

ich okolie - 

živočíchy 

Hospodárske rastliny, odrody, okrasné byliny, 

okrasné dreviny, izbové rastliny 

Uviesť význam okrasných a izbových rastlín pre 

človeka. 
ENV I 

 

4. 

 

Mikroorganizmy 

žijúce s človekom 

Poznávanie a význam mikroorganizmov pre 

človeka: baktérie – parazitické – nákazlivé 

ochorenia, očkovanie, 

- pôdne, rozkladné- mliečne a kvasné 

Poznávanie a význam mikroorganizmov pre 

človeka: 

Huby – pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, 

kvasinky 

Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre 

človeka. Poznať dôležitosť očkovania, dodržiavania 

osobnej hygieny. Opísať využitie mliečnych a 

kvasných baktérií 

Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. 

Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť 

príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasiniek. 

ENV I 

OŽZ II 

 



5. 

Rastliny 

pestované v 

záhradách 

Poznávanie zeleniny podľa vonkajších znakov, 

význam zeleniny pre zdravie človeka, cibuľa, 

cesnak, pažítka, kapusta, kel, karfiol, kaleráb, 

paprika, rajčiak, uhorka, šalát, špenát, mrkva, 

petržlen, zeler, reďkovka, hrach, fazuľa 

Poznať na ukážke a pomenovať zástupcu cibuľovej, 

hlúbovej, plodovej, listovej a koreňovej zeleniny. 

Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť 

a pomenovať na ukážke päť druhov zeleniny. 

Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy pri viacročnom 

pestovaní plodín. 

ENV I 

OŽZ II 

 

 

6. Ovocné rastliny 

Poznávanie ovocných stromov a krov podľa 

vonkajších znakov, význam ovocia pre zdravie 

človeka, jabloň, hruška, slivka, marhuľa, 

broskyňa, ríbezľa, egreš, malina, jahoda, černica 

Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy.  

Pomenovať podľa ukážky dve rastliny s drobným 

dužinatým ovocím. 

ENV I 

 

7. 
Zdravie zo 

záhrady 

Význam zeleniny a ovocia pre zdravie človeka, 

správna životospráva, vitamíny, vláknina, čaje 

Vymenovať konkrétne zložky  ovocia a zeleniny pre 

zdravie človeka. 
OŽZ 

 

8. 
Liečivé, jedovaté a 

chránené rastliny 

Poznávanie niektorých liečivých, jedovatých a 

chránených rastlín rastúcich v okolí ľudských 

sídiel. 

Poznať niektoré liečivé, jedovaté a chránené rastliny 

ľudských obydlí, ich význam a využitie. 

ENV IV 

OŽZ II 

 

9. Okrasné rastliny 
Poznávanie niektorých izbových rastlín a 

okrasných drevín. 

Poznať niektoré okrasné dreviny a izbové rastliny a 

ich význam pre človeka. 
ENV I  

10. 

Opakovanie – 

rastliny 

a mikroorganizmy 

 Opakovanie a upevňovanie  vedomostí . 
Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení 
OSR 

 

11. 

Opakovanie – 

rastliny a 

mikroorganizmy 

 

 

 

Opakovanie a upevňovanie  vedomostí . 
Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR 

 

12. 

 
Včelárstvo Spoločenský život včiel, zásady chovu včiel, 

včela matka, robotnice, trúdy, úľ, plást, nektár, 

Poznať význam včely matky, robotníc, a trúdov.  

Uviesť príklady významu chovu včiel pre človeka. 

Zrozumiteľne prezentovať 

svoje poznatky skúsenosti 

ENV I 

ENV V 

 



Rybárstvo a 

rybnikárstvo 

medový žalúdok, med, vosk, včelí roj,  

dorozumievanie sa  včiel 

Zásady chovu a lovenia rýb, rybárstvo, rybník, 

ochrana vôd, kapor, karas, pstruh, poznávanie 

podľa vonkajších znakov 

Vysvetliť význam rýb pre človeka, zdravé a ľahko 

stráviteľné mäso. 

13. 
Chovateľsky 

významné vtáky 

Kura, kačica, morka, hus, pohlavná dvojtvarosť, 

perie, tuk, vajcia, mäso, zdravá výživa 

Na ukážke pomenovať samicu a samca kury, kačice, 

husi a morky. Vedieť vysvetliť na príklade pojem 

pohlavnej dvojtvarosti. Uviesť význam chovu kury, 

kačica a morky pre človeka. Ľahko stráviteľné 

bielkoviny. 

OŽZ II 

 

14. 

Blízki spoločníci 

človeka – pes, 

mačka, drobné 

domáce živočíchy 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, 

porovnanie končatiny psa a mačky, význam a 

zásady spolunažívania živočíchov a ľudí 

v domácnosti, porovnanie spolunažívania 

v meste a na vidieku, pes, mačka, plemená – 

lavínové, strážne, vodiace, poľovné,…. 

Rodokmeň, kanárik, chrček, akváriové rybičky, 

papagáj, morča 

Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. 

Pomenovať na ukážke tri plemená psov. Uviesť 

zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť 

príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. 

Vymenovať tri dôvody, pre ktoré je pes dôležitým 

pomocníkom človeka 

TPZ 

OŽZ II 

 

15. 
Žiacke práce - 

prezentácia 

Téma: Môj pes, mačka, morča, chrček,… 

Príp. hospodárske zvieratá 

Pracovať podľa zvolenej metodiky 

Vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý 

projekt 

TPZ 
Kooperatívne 

vyučovanie 

16. 
Chovateľsky 

významné cicavce 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam 

zásady chovu, tur, ovca, koza, kôň, sviňa, králik, 

mäso, mlieko, vlna, hnoj, jazdectvo 

Rozpoznať na ukážke druhy hospodárskych zvierat. 

Rozpoznať na ukážke a vedieť pomenovať samca, 

samicu a mláďa hospodárskych zvierat. Uviesť 

dôsledky pridávania veľkého množstva chemických 

prípravkov do potravy hosp. zvierat. 
Vecne správne sa vyjadrovať 

verbálne, písomne a graficky 

k danej učebnej téme 

ENV IV 

 

17. Nežiaduci 

spoločníci človeka 

Vonkajší parazit, poznávanie podľa vonkajších 

znakov, infekčné ochorenia, znehodnotené 

potraviny, prevencia, hygiena, blcha, voš, 

ploštica, moľa, mucha, komár, šváb, rus domový 

Vedieť odlíšiť pojmy vonkajší a vnútorný parazit. 

Zdôvodniť na príklade škodlivosť vonkajšieho 

parazita. Poznať na ukážke dvoch živočíchov 

znehodnocujúcich potraviny. Poznať spôsob 

ENV I 

OŽZ II 

 



– vonkajšie 

parazity 

odstránenie vší z vlasov. Vedieť opísať spôsob 

šírenia nákazy.  

18. 

Nežiaduci 

spoločníci človeka 

– vnútorné  

parazity 

Vnútorné parazity, vývinový cyklus, vajíčko, 

larva, úhor, hostiteľ, striedanie hostiteľov, tenké 

a hrubé črevo, príznaky ochorenia, prevencia  

pred nákazou, dodržiavanie hygienických zásad, 

hnojenie, detské pieskoviská, pásomnica, mrľa, 

hlísta 

Poznať príznaky ochorení spôsobených 

prítomnosťou parazitov v ľudskom tele. Poznať 

zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. 

 

19. 

Nežiaduce cicavce 

v okolí ľudských 

obydlí 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká 

nákazy a prenosu ochorení, ochrana a 

prevencia, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, 

deratizácia 

Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko 

výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať 

spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. 

ENV IV 

 

20. 

Živočíchy v okolí 

ľudských sídel - 

bezstavovce 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam, 

mlynárik, vlnačka, obaľovač, lumčík, vošky, 

lienka, zlatoočka, osa, larva, húsenica, 

škodlivosť premnoženia, biologická rovnováha 

Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo 

v sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých 

bezstavovcov v domácnosti, záhrade, sade. 

 

ENV IV 

 

21. 
Živočíchy v okolí 

ľudských sídel  

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam, 

lastovička, belorítka, vrabec, holub, hrdlička, 

sýkorka, drozd. 

Opísať význam spevavých vtákov v okolí 

domácností. Poznať na ukážke troch spevavých 

vtákov. Uviesť príklad spevavca, ktorý sa živí 

hmyzom. Vedieť ako sa postarať v zime o stále 

spevavce. 

ENV I 

 

 

22. 

Chránené 

živočíchy 

v blízkosti človeka 

Poznávanie chránených druhov bezstavovcov a 

stavovcov žijúcich v okolí ľudských sídiel, ich 

význam a ochranu. 

Poznať niektoré chránené druhy bezstavovcov a 

stavovcov žijúcich s človekom, vedieť vysvetliť ich 

význam pre človeka. 

ENV I 

 

 

23. Tvorba projektu 
 

 

 

 

 TPZ 
Kooperatívne 

vyučovanie 



24. Opakovanie TC 
 

Opakovanie a upevňovanie vedomostí 

 

Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR 
 

25. Opakovanie TC  

26. 

3. Základná štruktúra života - bunka 

Poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

rastlinných a živočíšnych 

buniek 

ENV I 

 

 

Rastlinná bunka 

 

 

 

 

Základná stavba a funkcia častí rastlinnej bunky, 

bunková stena, cytoplazma, jadro, vakuola, 

chloroplasty, chlorofyl, životné prejavy bunky – 

príjem látok, vylučovanie, rast a vývin, dýchanie, 

pohyb, rozmnožovanie 

Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. 

Vysvetliť význam častí rastlinnej bunky pre život 

bunky a rastliny. Oboznámiť sa s bunkou ako 

základnou stavebnou a funkčnou jednotkou živých 

organizmov. 

27. Živočíšna bunka 
Základná stavba a funkcia častí živočíšnej bunky, 

cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jadro, 

bičíky 

Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť 

na ukážke spoločné a rozdielne znaky rastlinnej a 

živočíšnej bunky. 

 

28. Praktické cvičenie 

č.1 

Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny 

cibule 
 

Používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach 

OSR 
 

29. 

4. Vnútorná organizácia tela organizmov 

Poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

jednobunkových 

a mnohobunkových 

organizmov. 

ENV I 

 

 

ENV IV 

 

Vírusy a baktérie 

Stavba tela, význam, vplyv na človeka, nákazlivé 

ochorenia, prevencia, baktéria, vírus, chrípka, 

žltačka, angína 

Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či 

pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus 

alebo baktéria. Uviesť príklady troch nákazlivých 

ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu 

vírusových a bakteriálnych nákaz. 

30. Jednobunkové 

organizmy 

Rastlinné a živočíšne jednobunkové organizmy, 

črievička, drobnozrnko, brvy, bunkové ústočká, 

cytoplazma, veľké a malé jadro, potravová 

Pomenovať na ukážke črievička hlavné časti jej tela. 
 



vakuola, stiahnuteľná vakuola, nálevníky, senný 

nálev, bunková stena, chloroplast 

Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a 

črievičky. 

31. Mnohobunkové 

organizmy 

Bunka, tkanivo, pletivo, orgán, sústava orgánov, 

krycie, vodivé, zásobné, spevňovacie, delivé 

pletivo, krycie, nervové, svalové, kostné tkanivo 

Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. 

Určiť na ukážke rastliny jej orgány.  

Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, 

tkanivo, orgán, sústavu orgánov 

 

32. 
Opakovanie TC 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí. 

Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR 

 

33. 
Opakovanie TC 

 

Opakovanie a upevňovanie vedomostí. 

 

 

34. 

5. Vnútorná stavba tela rastlín a húb 

Poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

húb a rastlín. 

 

ENV I 

 

 

Stavba tela 

nekvitnúcich 

rastlín 

Machy a paprade. Pakorienky, pabyľka, palístky, 

stopka s výtrusnicou, výtrusy, ploník, rašelinník, 

rašelina. 

Koreň, podzemná stonka – podzemok, listy, 

praslička, plavúň, papraď, čierne uhlie 

Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať 

na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam 

výtrusov pre machy a paprade. Uviesť význam 

machov v lesnom spoločenstve. Uviesť odlišnosti 

v stavbe tela machov a papradí. 

35. 
Stavba tela 

kvitnúcich rastlín - 

koreň 

Koreň, pokožka, dužina, cievne zväzky, koreňové 

vlásky, hlavný koreň, bočné korene, zväzkovitý 

koreň, upevnenie rastliny v pôde, príjem živín, 

hromadenie zásobných látok 

Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, 

cievne zväzky, koreňové vlásky. 

Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. 

Vysvetliť význam koreňa pre život rastliny. 

 

36. 
Stavba tela 

kvitnúcich rastlín - 

stonka 

Stonka bylín a drevín a jej význam pre život 

rastliny, prúdenie látok stonkou, dužinatá 

a drevnatá stonka,  byľ, stvol, steblo, podzemná 

stonka, hluchavka, púpava, pšenica, papraď, 

kmeň, konáre, koruna, púčik, pokožka, bunky 

stonky,  

cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy 

Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby 

stonky. 

Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke 

Vedieť popísať smer prúdenia látok v drevnej 

a lykovej časti cievnych zväzkov. 

ENV I 

 

 



 Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. 

Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam.  

Poznať na ukážke typ dužinatej stonky.   

37. 
Stavba tela 

kvitnúcich rastlín - 

list 

Vonkajšia stavba listu, postavenie listov na 

stonke, stopka, čepeľ, žilnatina, jednoduchý 

a zložený list, celistvý, laločnatý, pílkovitý okraj 

listu, striedavé, protistojné postavenie listov, 

praslenové listy, prízemná ružica listov, 

rovnobežná a sieťovitá žilnatina 

Vedieť na ukážke popísať časti listu. 

Určiť na ukážke jednoduchý a zložený list. 

Vedieť schematicky nakresliť postavenie listov na 

stonke. 

 

 

38. Vnútorná stavba 

listu, fotosyntéza 

Pokožka, bunky listu, cievne zväzky, prieduchy, 

fotosyntéza, chloroplast, chlorofyl, slnečná 

energia, voda, oxid uhličitý, kyslík, vodná para, 

cukry, tuky, bielkoviny, anorganické a organické 

látky 

 

Určiť na ukážke stavby listu časti dôležité pre 

fotosyntézu. 

Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. 

Vymenovať látky, ktoré listy v procese dýchania zo 

vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú.  

Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie.   

Vysvetliť význam fotosyntézy pre všetky živé 

organizmy. 

 

ENV I 

 

 

39. 
Stavba tela 

kvitnúcich rastlín - 

kvet 

Stavba kvetu, kvetné obaly – okvetie, kalich 

a koruna, 

tyčinka, piestik, nitka, peľnica, peľové zrnko, 

semenník, čnelka, blizna, vajíčka, 

jednopohlavný a obojpohlavný kvet, samostatný 

kvet, súkvetie 

Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinky a piestik. 

Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. 

ENV I 

 

Využitie 

interaktívnej 

tabule 



40. Opelenie a 

oplodnenie 

Význam opelenia a oplodnenia pre 

rozmnožovanie rastlín, samoopelenie, 

cudzoopelenie, hmyz, vietor, voda, peľové 

zrnko, vajíčko, semeno plod 

Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy 

nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je 

kvet rozmnožovacím orgánom rastliny. 

OSR 

 

41. 
Plod a semeno 

Stavba plodu, rozdelenie plodov podľa oplodia, 

význam pre rozmnožovanie rastlín, 

jednosemenný plod, viacsemenný plod, oplodie, 

dužinatý plod, suchý plod, semeno, osemenie, 

zárodok, klíčne listy, organické látky v semenách 

– škrob, tuky, bielkoviny 

Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno.  

Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. 

Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy.  

Vysvetliť význam semena a plodu pre rastlinu, 

živočíchov a človeka. 

ENV I 

 

 

42. Rast a vývin 

semena 

Podmienky klíčenia, rozdiely pri klíčení 

jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín 

Poznať podmienky na klíčenie semien, rozlíšiť pri 

klíčení jednoklíčnolistovú a dvojklíčnolistovú 

rastlinu. 

 ENV I 
 

43. Praktické cvičenie  

č.2 

Pozorovanie stavby naklíčeného semena fazule  

Používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach 
OSR 

 

44. Rozmnožovanie 

rastlín  

Vegetatívne rozmnožovanie rastlín 
Poznať príklady vegetatívneho rozmnožovania 

rastlín a jeho význam. 

Vecne správne sa vyjadrovať 

verbálne, písomne a graficky 

k danej učebnej téme 

ENV I 

 

45. Rastlinné telo ako 

celok 

Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos 

a vylučovanie látok, vplyv svetla, tepla, vody 

a živín, koreň, stonka, list, kvet, plod, cievne 

zväzky,... 

Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život 

Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie 

orgány rastlín. 

Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina 

prijíma výživu a dýcha, prúdia látky, prijíma 

a vyparuje vodu.  

 



46. 
Huby s plodnicami 

Huby s plodnicami jedlé a jedovaté, podhubie, 

plodnica, hlúbik, pošva, plachtička, prsteň, 

klobúk, rúcho, lupene, rúrky, výtrusnice, 

výtrusy, pečiarka, muchotrávka – zelená, biela, 

tigrovaná, červená, červenkastá, suchohríb, 

hríb, masliak, kuriatko, bedľa, rýdzik, hríb 

satanský, hodvábnica veľká 

Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou.  

Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch 

a v rúrkach.  

Ovládať zásady zberu húb. 

Poznať príznaky otravy hubami. 

 

ENV I 

OŽZ II 

Využitie 

interaktívnej 

tabule 

47. 
Iné huby a 

lišajníky 

Jednobunkové a mnohobunkové telá húb, 

podhubie, výtrusnica, výtrusy, saprofytické 

a parazitické huby, kvasinky, pučanie, kvasenie, 

kvasnice, pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, 

penicilín 

Jednobunková riasa, hubové vlákna, symbióza, 

fotosyntéza, zachytávanie vlahy, zvetrávanie 

hornín, priekopníci života, indikátor 

znečisteného ovzdušia, diskovka, diskovník, 

pľuzgierka, dutohlávka, zemepisník 

Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby 

tela. 

Uviesť význam výtrusnice plesne. 

Uviesť význam húb v prírode a pre človeka.  

Zdôvodniť, prečo huby predstavujú samostatnú 

skupinu organizmov. 

Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. 

Poznať dva druhy lišajníkov. 

Uviesť význam lišajníkov v prírode a pre človeka. 

 

ENV I  

 

 

ENV V 

 

48. 
Opakovanie TC 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí 
Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR 
 

49. 
Opakovanie TC 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí  

50. Praktické cvičenie 

č.3 

Pozorovanie stavby kvetu  

Používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach 
OSR 

 



51. 

6. Vnútorná stavba tela bezstavovcov 

Poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 
ENV I 

 

Pŕhlivce 

Pŕhlivce – drobné vodné živočíchy, stavba tela 

a základné telesné funkcie, regenerácia, pŕhlivé 

bunky, nožný disk, telo, ramená, ústny otvor, 

vyvrhovací otvor, tráviaca dutina, dýchanie, 

pohyb, obrana, rozptýlená nervová sústava,  

pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie, púčiky, 

spermie, vajíčka, obojpohlavný živočích, nezmar 

zelený, nezmar hnedý 

 

 

Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha.  

Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva 

rozptýlená. 

Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. 

Vysvetliť význam púčikov u nezmara. 

Vysvetliť význam pojmu obojpohlavný živočích. 

 

 

 

52. 
Ploskavce 

Pásomnica dlhá – vnútorný parazit človeka, 

parazit, vnútorný parazit, tenké črevo, hlavička, 

prísavky, články, degenerácia orgánových 

sústav, obojpohlavný živočích, oplodnené 

vajíčka, výkaly, hovädzí dobytok, larvy, uhor, 

človek, tepelná úprava mäsa, veterinár, 

dodržiavanie osobnej hygieny  

 

Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije 

pásomnica. 

Opísať príjem potravy pásomnicou. 

Opísať podľa ukážky rozmnožovanie pásomnice. 

Popísať príznaky prítomnosti pásomnice v ľudskom 

tele. 

Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy 

mäsa a dodržiavania osobnej hygieny. 

Vecne správne sa vyjadrovať 

verbálne, písomne a graficky 

k danej učebnej téme 

ENV I 

 

OŽZ 

 



53. 
Hlístovce 

Hlísta detská – vnútorný parazit človeka, stavba 

tela, vyvinuté orgánové sústavy, oddelené 

pohlavie, pohlavná dvojtvarosť, vajíčko, 

odpadové vody, hnojisko, ovocie,  

zelenina, človek, zložitá premena v tráviacej, 

cievnej a dýchacej sústave človeka, tenké črevo, 

hnojenie, hygiena. 

Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije 

hlísta. 

Opísať príjem potravy hlístou. 

Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty. 

Vysvetliť nevyhnutnosť umytia ovocia a zeleniny 

pred konzumáciou, dodržiavania osobnej hygieny, 

poukázať na nebezpečnosť hnojenia výkalmi. 

ENV I 

 

54. 
Opakovanie – 

pŕhlivce, ploskavce, 

hlístovce 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí 
Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR  

55. 
Mäkkýše 

Mäkkýše – živočíchy so schránkou, stavba tela 

a základné telesné funkcie, ulita, plášťová 

dutina, plášť, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, 

srdce, nervové uzliny, obojpohlavná žľaza, 

priamy vývin, ulitníky, škľabka, lastúra, prijímací, 

vyvrhovací a ústny otvor, žiabre, parazitizmus 

lariev škľabky 

 

Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. 

Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. 

Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. 

Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma 

a spracováva potravu. 

Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. 

Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor 

škľabky.  
 

ENV I 

 

56. 
Obrúčkavce 

Živočíchy s obrúčkami, stavba tela a základné 

telesné funkcie, pokožka, sliz, štetiny, svaly, 

predná a zadná časť tela, tráviaca sústava, 

zatvorená OS, dýchanie, vylučovacie orgány, 

rebríčková NS, opasok, obojpohlavný živočích, 

prevzdušňovanie pôdy, tvorba humusu 

Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. 

Zdôvodniť názov zatvorená obehovej sústavy 

dážďovky. 

Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy 

dážďovky. 

Uviesť význam opasku u dážďovky.  

ENV I 

 



Zdôvodniť užitočnosť dážďovky v prírode.  

 

57. Praktické cvičenie 

č.4 

Pozorovanie vonkajšej stavby tela a životné 

prejavy dážďovky zemnej (slimáka) 
 

Používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach 
OSR 

 

58. Článkonožce - 

pavúkovce 

Článkonožce – živočíchy s článkovaným telom. 

Stavba tela a základné telesné funkcie pavúka, 

križiak obyčajný, jedová žľaza, mimotelové 

trávenie, snovacie bradavice, pavučina, inštinkt, 

hlavohruď, stopka, bruško, klepietka, hmatadlá, 

očká, 4 páry končatín, hrebienkovité pazúriky, 

oddelené pohlavie, pohlavná dvojtvarosť, 

priamy vývin, pľúcne vačky, CS, NS, TS 

Popísať na ukážke vonkajšiu stavbu tela pavúka.  

Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. 

Pomenovať sústavu, ktorá u pavúka rozvádza v tele 

kyslík. 

Zdôvodniť význam pavučiny pre pavúka. 

 

 ENV I 

 

59. Článkonožce - 

kôrovce 

Stavba tela a základné telesné funkcie raka, rak 

riečny, vonkajšia kostra raka, pancier, chitín, 

uhličitan vápenatý, hlavohruď, bruško, ústny 

otvor, zmyslové orgány, článkované končatiny, 

chvostová plutvička, svaly, krátke končatiny na 

brušku, žiabre, TS, NS, srdce, oddelené pohlavie, 

priamy vývin, ukazovateľ čistoty vodných tokov 

Popísať na ukážke vonkajšiu stavbu tela raka. 

 Pomenovať sústavu, ktorá v tele raka rozvádza 

kyslík. 

Uviesť orgán raka, ktorý tvorí jeho vonkajšiu kostru. 

Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. 

Uviesť význam raka v prírode. 

Zdôvodniť ochranu čistoty vodných tokov, ako 

prirodzeného životného prostredia raka. 

 

ENV I 

 

ENV IV 

 



60. Článkonožce - 

hmyz 

Vonkajšia stavba tela hmyzu, hlava – ústne 

orgány, tykadlá, zložené oči, hruď – tri páry 

končatín, krídla, článkované bruško, rebríčková 

NS, otvorená CS, vzdušnice, ústne orgány hmyzu 

– hryzavé, bodavo – cicavé, cicavé, lízavé, 

končatiny hmyzu – prispôsobenie na pohyb, 

kobylka, mucha, voš, včela, premena hmyzu – 

úplná a neúplná – vajíčko, larva, kukla, dospelý 

jedinec/imágo/ 

Popísať na ukážke zäkladnú stavbu tela hmyzu. 

Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad 

potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu 

hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť 

názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. 

 

ENV I 

Využitie 

interaktívnej 

tabule 

61. 
Opakovanie – 

mäkkýše, 

obrúčkavce, 

článkonožce 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí 

Hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení OSR 

 

62. 
Opakovanie – 

mäkkýše, 

obrúčkavce, 

článkonožce 

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí 
 

63. Praktické cvičenie 

č.5 

Mikroskopické pozorovanie častí tela hmyzu na 

trvalých preparátoch alebo odumretých zvyškov 
 

Používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach 
OSR 

 

64. 
Tvorba projektov 

  

Pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách,vzájomne radiť 

a pomáhať 

TPZ 
Kooperatívne 

vyučovanie 

65. 
Záverečné 

opakovanie a 

preverovanie 

poznatkov 

 

Záverečné opakovanie a upevňovanie vedomostí 

rôznou formou – tajničky, referátov prezentácii 

(Power Point), vychádzok do prírody 

Prezentovať a zhodnotiť 

výsledky svojej alebo 

skupinovej činnosti, hodnotiť 

vlastné výkony a pokroky v 

učení 

OSR 

 

66. Hodnotenie a 

klasifikácia 

   

 

 

 



Obsah učebného predmetu pre 7. ročník 

Počet hodín: 66 ročne / 2 týždenne  

                                    
Učebnica: Biológia pre 7.ročník základných škôl 

(Uhereková - Hantabálová – Trévaiová – Matľáková – Čumová – Sitár-Zvončeková) 

                               

 Prehľad tematických celkov, časová  dotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok (TC ) 
 

Časová dotácia 

1.TC – Vnútorná stavba tela stavovcov 
14 

2. TC –  Človek a jeho telo 40 

3.TC –  Zdravie a život človeka 
5 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 5 

PROJEKTY  2 



 

H
o

d
in

a
 

 
Tematický celok 

 

 
Téma, obsahový štandard 

 
Výkonový štandard, ciele 

 
Rozvíjané  kompetencie 

Prierezové témy 
a medzipred. vzťahy 

 

11 1.TC: Stavba  tela  stavovcov 
1. Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky. 

Koža, ochranná funkcia kože, sliz, kožné 
útvary, šupiny, nechty, pazúry, kopytá, 
perie, páperie, brko, kostrnka, zástavica, 
pŕchnutie, pĺznutie  

Uviesť príklady stavovcov pokrytých 
šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti 
kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke 
časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade 
stavovca význam sfarbenia podľa prostredia 
v ktorom žije. 

1. B, D, C ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

2. Oporná a pohybová  sústava 
stavovcov. 
 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
kostra, vnútorná opora , chrbtica, 
končatiny, duté kosti, prsná kosť, 
párnokopytník, nepárnokopytník, 
priečne pruhované svalstvo, hladké 
svalstvo, srdcová svalovina, vôľou 
ovládané a neovládané pohyby svalstva 
a končatín 

Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov 
životnému prostrediu. na ukážke kostry 
končatín Vysvetliť význam prsnej kosti 
s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam 
dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka 
a nepárnokopytníka na ukážke kostry 
končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace 
svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca 
stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch 
svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa 
pohybuje plávaním, skákaním, plazením, 
lietaním, kráčaním a behom. 

 

2. B 

3. A 

1.  C,D 

ochrana životného 
prostredia, ohrozené 

živočíšne druhy, 
environmentálna výchova, 
ekologické problémy Zeme, 

poškodzovanie ozónovej 
vrstvy, jej následky pre 

zdravie ľudí a iných 
organizmov 

3. Tráviaca sústava stavovcov. 
 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
jedové zuby, vysunovateľný jazyk, hrvoľ, 
svalnatý a žľaznatý žalúdok vtákov, 
orgány tráviacej sústavy cicavcov, 
hlodavý chrup, kly, bylinožravec, 
hmyzožravec, mäsožravec, prežúvavé 
a neprežúvavé cicavce 

Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy 
stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými 
zubami.  Uviesť význam vysunovateľného 
jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých 
vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého 
a svalnatého žalúdka vtákov.  Určiť na ukážke 
orgány na prijímanie potravy, trávenie 
a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby 
a kly k príkladom cicavcov. Určiť 
bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého 
cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad 
prežúvavého a neprežúvavého cicavca. 

 
     1.A, C, D 
     3.A 

ochrana životného 
prostredia, ohrozené 

živočíšne druhy, 
environmentálna výchova, 
ekologické problémy Zeme, 

poškodzovanie ozónovej 
vrstvy, jej následky pre 

zdravie ľudí a iných 
organizmov 

4. Dýchacia sústava stavovcov. 
 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné 
vaky, kyslík, oxid uhličitý, výmena 

Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami 
a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány 
žubrienky, dospelého obojživelníka. Porovnať 

1.A, C, D. DEJ, GEO, TEV 

ENVV 



dýchacích plynov na úrovni organizmus 
- prostredie 

dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca.  
Zdôvodniť úhyn ryby, ak je  dlhší čas mimo 
vody.  Vysvetliť význam vzdušných vakov 
vtákov. 

 

5.  
Obehová sústava stavovcov. 
 
 

Základné funkcie a význam orgánov, krv, 
srdce, komora, predsieň, cievy, 
otvorená a zatvorená cievna sústava, 
rozvádzanie živín, termoregulácia, 
obranná funkcia   

Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať 
význam srdca a ciev pre život stavovcov. 
Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej 
sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, 
obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na 
ukážke. 

 
1.A, D,  
3.A 

MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

6.-
7. 

Vylučovanie. Močová sústava 
stavovcov. 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
dýchanie, koža, trávenie, obličky, 
filtrácia, moč, močovody, močový 
mechúr, močová rúra 

Vymenovať odpadové látky v organizme 
stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť 
význam vylučovania. Pomenovať orgán, 
v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých 
odpadových látok. Pomenovať na ukážke 
orgány močovej sústavy stavovcov. 

1. A, B,  zdravý životný štýl, 
prevencia ochorení, ochrana 

prírody, ochrana zvierat, 
skleníkový efekt, skleníkové 

plyny 

1.-
2. 

Regulačné sústavy stavovcov. 
 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
neurón, nervové vlákna, mozog, stavba 
mozgu,  miecha, podnet, receptory, 
výkonné orgány, reflexný oblúk, 
podmienený a nepodmienený reflex 

Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať 
sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú 
reguláciu. Vymenovať hlavné orgány 
ústrednej nervovej sústavy.  Porovnať na 
ukážke predný mozog stavovcov. 
Charakterizovať podnet a nervový vzruch. 
Uviesť podľa ukážky význam reflexného 
oblúka. Uviesť príklad  nepodmieneného 
a podmieneného reflexu stavovcov.  

 
1.A 
3.A ,B 

zdravý životný štýl, 
prevencia ochorení, ochrana 

prírody, ochrana zvierat, 
skleníkový efekt, skleníkové 

plyny 

3. Zmyslové orgány stavovcov. 
 

Základné funkcie a význam orgánov, 
čuch, chuť, hmat, sluch, zrak, bočná 
čiara 
 

Opísať umiestnenie zmyslových orgánov 
stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým 
hmatom a čuchom.  Vysvetliť význam bočnej 
čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi 
dobrým zrakom a sluchom.  

3.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

4. Rozmnožovacia 
 sústava stavovcov. 
 

Základné funkcie a význam orgánov. 
Vývin mláďat, starostlivosť 
o potomstvo, dimorfizmus, spermie, 
vajíčka, mlieč, ikry, vonkajšie a vnútorné 
oplodnenie, oplodnenie, živorodé 
a vajcorodé živočíchy, kŕmivé 
a nekŕmivé vtáky, maternica, placenta, 
cicanie, stavba vtáčieho vajca, škrupina, 
papierové blany, vzduchová komôrka, 
bielok, žĺtok, zárodočný disk, pútka 

Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. 
Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť 
význam rozmnožovania. Opísať na ukážke 
rozmnožovanie a vývin rýb, obojživelníka. 
Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. 
Opísať vývin mláďat cicavcov. 

1.A, D ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 



5. Praktická aktivita č.1 Stavba slepačieho vajca Pozorovať slepačie vajce, aký význam majú 
jeho časti pre zárodok 

4.A, 1.E ENVV MEDV 
O a SR 

6. Životné prejavy a správanie 
stavovcov. 
 
 

Inštinktívne správanie, značkovanie 
teritória, stále a sťahovavé vtáky, 
postavenie živočíchov žijúcich 
v skupinách, etológia – náuka o správaní 
sa živočíchov 

Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. 
Uviesť význam značkovania priestoru. 
Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie 
stavovca. Uviesť príklad sťahovavého 
a stáleho vtáka. 

1.B, 3.A zmena klímy, 
environmentálna výchova, 

vysokohorské živočíšne 
druhy 

7. Význam stavovcov v prírode a pre 
človeka.  
 
 

Hmyzožravce, hlodavce, dravé vtáctvo, 
mäsožravé cicavce, premnoženie, 
biologická rovnováha 

Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom 
alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, 
ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na 
poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť 
dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých 
cicavcov v prírode. 

1.A,1.D zmena klímy, 
environmentálna výchova, 

vysokohorské živočíšne 
druhy 

Ochrana stavovcov.  
 
 

Ohrozenia a možnosti ochrany, 
prirodzené životné podmienky 
živočíchov, znečisťovanie prostredia – 
vzduch, voda, pôda, ochrana životného 
prostredia , ohrozené a chránené 
živočíchy 

Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb 
a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia 
životných podmienok vtáka alebo cicavca. 
Uviesť príklad možnosti ochrany 
obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného 
obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca.  

1.A, 1.B, 1.D 2.C, 3.B zmena klímy, 
environmentálna výchova, 

vysokohorské živočíšne 
druhy 

 

8. Zhrnutie učiva Upevňovanie vedomostí  Vedieť využiť nadobud. vedomosti  

35 2.TC:  Človek a jeho telo 
1. Ľudský organizmus a ľudské 

spoločenstvo. 
Špecifiká ľudského spoločenstva a 
ľudskej populácie.  

Vysvetliť na príklade význam človeka 
v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné 
a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín 
ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť 
na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 
 

 
3.A, 3.C 

MuV 

2. Telo ako celok Bunka, tkanivo, orgán, sústava orgánov. Opísať stavbu tela od bunky po sústavy. 
Vysvetliť význam jednotlivých sústav. 

1.A O a SR 
 

 Povrch tela a kožná sústava 
3. Koža. 

 
 

Stavba a funkcie kože. Význam pre styk 
s vonkajším prostredím a vnútorným 
prostredím, stavba kože, zamša, 
podkožné väzivo, receptory, kožný 
pigment, kožné žľazy – potné a mazové, 
kožné útvary – vlasy, chlpy, nechty 

Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré 
zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú 
teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové 
podnety. Pomenovať viditeľné kožné  útvary 
na svojej koži. Uviesť význam kože pre 
človeka.  

1.A,D ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 
človek ako súčasť prírody, 

nevhodné zásahy 
človeka do prírody a ich 

následky,  

4. Starostlivosť o kožu. 
PP pri poraneniach kože 

Starostlivosť o kožu, hygiena, ochrana 
pred popáleninami a omrzlinami, 

Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a 
kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť 

2.B, 3.B ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 



typické poranenia kože, odreniny, 
pľuzgiere, zásady predlekárskej prvej 
pomoci  

opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup 
predlekárskej prvej pomoci ošetrenia 
popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku 
ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. 

TP a PZ 
ekologické katastrofy a ich 
dopad na prírodu, ochrana 

zdravia 

 Oporná a pohybová sústava 
5. Kosti. Kosti, kostra a jej stavba, význam kostí 

a kostry, okostica, kompaktné 
a hubovité kostné tkanivo, kostná dreň, 
rast kosti do dĺžky a do šírky, 
krvotvorba, lebka, hrudník, rebrá, 
hrudná kosť, chrbtica, stavce, spojenie 
kostí väzivom, chrupkou, kostným 
tkanivom     

Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať 
a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, 
lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Uviesť 
význam opornej sústavy. Rozlíšiť na ukážke 
spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, 
kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným 
pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom 
zúčastnili.   

 
1.A, 1.D 
 

ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

6. Kostra. Lebka a chrbtica. 
 

Stavba a význam lebky a chrbtice, 
tvárová a mozgová časť lebky, kosti 
lebky - čelová, temenná, spánková, 
záhlavná, klinová, čuchová, lícna, 
nosová, slzná, sánka, čeľusť, chrbtica, 
stavce – krčné, hrudné, driekové, 
krížová kosť, kostrč 

Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti 
lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej 
časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti 
chrbtice. 

1.A, D ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

7. Kostra končatín. 
/PZ-18/ 

Stavba kostry horných a dolných 

končatín, pletenec hornej končatiny – 

lopatka, kľúčna kosť, kostra hornej 

končatiny – ramenná, lakťová 

a vretenná kosť, kostra ruky – kosti 

zápästia, záprstné kosti, články prstov, 

pletenec dolnej končatiny – panva : 

sedacia, lonová a bedrová  kosť, 

stehenná kosť, kostra dolnej končatiny – 

jabĺčko, píšťala, ihlica, vonkajší 

a vnútorný členok, kosti priehlavku, 

predpriehlavkové kosti, články prstov   

Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny 
na ukážke (vlastnej končatine). Ukázať a 
pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke 
(vlastnej končatine). Porovnať stavbu kostru 
ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia 
správnej obuvi podľa obrysu správnej a 
nesprávnej klenby nohy. 

1.B, D, 3.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

8. Svaly. 
 

Svalové tkanivá, činnosť a význam 
svalov, hladké svalstvo, priečne 
pruhované svaly, srdcový sval, svaly 
ovládané a neovládateľné vôľou, stavba 
kostrového svalu, kontrakcia 
a ochabnutie svalu, glykogén 

Určiť na ukážke základné typy svalového 
tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne 
pruhovaného svalového tkaniva. Uviesť 
význam pohybovej sústavy. 
Opísať na ukážke kostrového svalu jeho 
stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade 
ohnutia a vystretia ruky v lakti. 

4B,4.E výchova k bezpečnému 
športovaniu a dôležitosť 
telesnej aktivity, zdravá 

výživa v živote dospievajúcej 
mládeže 



1. Svaly človeka. 
Svaly hlavy, trupu a končatín.  
 
 

Mimické, žuvacie svaly, kývač hlavy, 
svaly trupu : prsný, lichobežníkový sval, 
najširší sval chrbta, medzirebrové svaly, 
brušné svaly, bránica, svaly končatín : 
deltový sval, biceps, triceps, sedacie 
svaly, štvorhlavý stehenný sval, 
trojhlavý lýtkový sval 

Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. 
Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na 
ukážke aspoň tri svaly hornej a dolnej 
končatiny. Predviesť jednoduché cviky na 
posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a 
končatín. 

4. B, E výchova k bezpečnému 
športovaniu a dôležitosť 
telesnej aktivity, zdravá 

výživa v živote dospievajúcej 
mládeže 

2. Starostlivosť o opornú 
a pohybovú sústavu. Poranenia 
kostí a svalov.  
 
 
 

Význam opornej a pohybovej sústavy, 
otvorená a zatvorená zlomenina, 
vytknutie, vykĺbenie, predlekárska 
pomoc. Prvá pomoc pri zlomeninách 
a vykĺbení. 

Ukázať a opísať správne držanie tela. 
Zdôvodniť potrebu pohybu, telesnej práce pre 
pohybovú sústavu.  

 
4.A, E 

výchova k bezpečnému 
športovaniu a dôležitosť 
telesnej aktivity, zdravá 

výživa v živote dospievajúcej 
mládeže 

3. Zásady PP pri poranení kostí. 
 

Význam opornej a pohybovej sústavy, 
otvorená a zatvorená zlomenina, 
vytknutie, vykĺbenie, predlekárska 
pomoc. Prvá pomoc pri zlomeninách 
a vykĺbení. 

Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci 
pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať 
postup predlekárskej prvej pomoci pri 
vytknutí, vykĺbení. 

 
1.D 
3.B 
4.A, E 

výchova k bezpečnému 
športovaniu a dôležitosť 
telesnej aktivity, zdravá 

výživa v živote dospievajúcej 
mládeže 

 Tráviaca sústava 
4. Stavba a činnosť orgánov 

tráviacej sústavy. 
 

Tráviaca sústava, stavba tráviacej 
sústavy, vonkajšia a vnútorná stavba 
zubu, mliečny a trvalý chrup 
Ústna dutina, jazyk, zuby, slinné žľazy, 
hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, 
podžalúdková žľaza, pečeň, žlč, tenké 
črevo, hrubé črevo, konečník, 

Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. 
Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť 
na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy 
zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý 
chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch 
tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej 
sústavy. 

1.C, 4.E ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 

5. Zložky potravy. Premena látok 
a energie 
 

trávenie, enzýmy – ptyalín, pepsín, 
vstrebávanie živín 
Trávenie, vstrebávanie, látková 
premena, enzýmy – ptyalín, pepsín, 
chemické spracovanie potravy, cukry, 
tuky, bielkoviny, vitamíny, minerálne 
látky, voda, energetická hodnota 
potravín 

Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať 
podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej 
premeny. Vymenovať základné živiny 
v potrave človeka. Zdôvodniť význam 
bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov, 
vitamínov, vody, minerálnych látok. Uviesť 
dva druhy potravín s vysokou a nízkou 
energetickou hodnotou.  

 

1.A 

4.E 

obezita, anorexia extrémy v 
stravovaní ľudí, vyvážená 

strava, alkoholizmus, 
civilizačné choroby v 

dôsledku zlého stravovania 

1. Zásady zdravej  výživy. 
Poškodenia a ochorenia tráviacej 
sústavy. Starostlivosť o tráviacu 
sústavu a jej význam. 

Zásady správnej výživy, zlozvyky 
v stravovaní, poškodenia a prevencia 
ochorení tráviacej sústavy, škodlivé 
účinky pitia alkoholu na činnosť orgánov 

Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre 
človeka.  Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia 
v strave človeka. Opísať význam správneho 
stolovania. Uviesť príklad škodlivosti 
nadmerného pitia alkoholu na činnosť 

4.B, E obezita, anorexia extrémy v 
stravovaní ľudí, vyvážená 

strava, alkoholizmus, 
civilizačné choroby v 

dôsledku zlého stravovania 



tráviacej sústavy, prejedanie sa, obezita, 
bulímia, anorexia 

tráviacej sústavy. Zdôvodniť škodlivosť 
prejedania. Uviesť následky hladovania 
človeka. Poznať zásady starostlivosti o chrup.  

2.-
3. 

Praktická aktivita č 2 Zloženie stravy človeka  4.E  

 Dýchacia sústava 
4. Dýchacia sústava. 

Stavba a funkcia orgánov 
dýchacej sústavy. 
 

Stavba a funkcia orgánov dýchacej 
sústavy, horné dýchacie cesty – nosová 
dutina, vedľajšie nosové dutiny, dolné 
dýchacie cesty – hrtan, štítna chrupka, 
hlasivky, priedušnica, priedušky, 
priedušničky,  pľúca, popľúcnica, 
pohrudnica,   pľúcne mechúriky, 
komôrky, vonkajšie a vnútorné 
dýchanie 

Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej 
sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty. 
Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov 
v pľúcach. 

1.B 

 

ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

 
 
 

5. Dýchanie. 
 

Mechanizmus vonkajšieho dýchania. 
Význam dýchacej sústavy.   
Kyslík, oxid uhličitý, medzirebrové svaly, 
bránica 

Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať 
zloženie vdychovaného a vydychovaného 
vzduchu. Vymenovať najdôležitejšie dýchacie 
svaly. Zistiť pohyby bránice a medzirebrových 
svalov pozorovaním nádychu a výdychu 

 
1.A 

ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 
dôležitosť poskytnutia prvej 

pomoci, omamné látky- 
prevencia ich požitia 

6. Škodlivé vplyvy na dýchaciu 
sústavu. 
Starostlivosť o dýchaciu sústavu 
a jej význam. 
 
 

Starostlivosť o dýchaciu sústavu, 
škodlivosť fajčenia, nikotín, 
nikotinizmus, škodlivosť vdychovania 
toxických látok 

Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre 
človeka. Uviesť názov škodlivej látky 
v cigaretách. Uviesť príklad účinkov fajčenia 
na dýchaciu sústavu.  
 

1.B 
4.B,E 

fajčenie a jej dopad na 
dospievajúci organizmus, 

dôležitosť poskytnutia prvej 
pomoci, omamné látky- 

prevencia ich požitia 

1. Zásady PP pri ohrození životných 
funkcií. 
 

Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci 
pri zastavení dýchania, umelé dýchanie 
poskytnuté deťom a dospelým, význam 
dýchacej sústavy pre život človeka 
Prvá pomoc pri zastavení dychu 
 

Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení 
dychu. Opísať na ukážke postup pri umelom 
dýchaní.  Uviesť význam dýchacej sústavy pre 
život človeka.  

1.B ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 
 

2. Projekt 
Prezentácia projektu 

Projekt o následkoch fajčenia, anorexie, 
obezity a.i. 

1.F  

 Obehová sústava 
3. Krv. 

Zložky krvi a ich význam. 
 

Krv, zložky krvi – krvná plazma, červené 
krvinky, hemoglobín, biele krvinky, 
imunita, krvné doštičky, zrážanie krvi, 
vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo 

Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich 
význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť 
význam transfúzie krvi.  

1.B, C  



krvi, význam krvi – prepravná, 
termoregulačná, obranná funkcia krvi 

4. Srdce. 
Stavba a činnosť srdca, krvný 
obeh. 
 

Stavba a činnosť srdca, krvný obeh, 
činnosť srdcového svalu, predsiene, 
komory, chlopne, vencovité tepny,  
veľký /telový/ krvný obeh, malý 
/pľúcny/ krvný obeh 

Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. 
Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh.  
Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť 
srdca. 

1.A ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

5. Praktická aktivita č 3 Vonkajšie prejavy činnosti srdca. Zistiť úmeru medzi záťažou a tepom srdca.   

1. Cievy. 
Krvné cievy. 
 

Význam a činnosť ciev, tepny, žily, 
vlásočnice 

Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa 
významu. Uviesť význam vencovitých tepien 
pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa 
smeru prúdenia krvi.. 

1.A,D ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

Miazgové cievy a slezina. Význam 
obehovej sústavy.  
 

miazgové cievy a slezina, miazga, 
miazgové uzliny, stavba a činnosť srdca, 
krvný obeh, význam obehovej sústavy – 
prepravná, termoregulačná, obranná 

Poznať význam miazgy pre ľudský 
organizmus. Opísať význam miazgových ciev. 
Určiť umiestnenie a význam sleziny. Vysvetliť 
funkcie obehovej sústavy 

1.A, 3.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

2. Poškodenia a ochorenia 
obehovej sústavy. 
Starostlivosť o obehovú sústavu 
 

čo prospieva a neprospieva OS , infarkt Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a 
ciev. Uviesť vplyv nesprávneho spôsobu 
života na obehovú sústavu. Uviesť príklad 
ochorenia obehovej sústavy zapríčineného 
nevhodným spôsobom života.  

1.B darcovstvo krvi - jeho 
dôležitosť pri záchrane 

ľudských životov, stresové 
faktory súčasného života 

3. Zásady predlekárskej prvej 
pomoci pri krvácaní a zastavení 
činnosti srdca. 
 

tepnové a žilové krvácanie, nepriama 
masáž srdca 
 

Ukázať na ukážke alebo slovne opísať 
nepriamu masáž srdca. Opísať alebo predviesť 
ukážku ošetrenia krvácajúcej odreniny. Opísať 
postup prvej predlekárskej pomoci pri 
poranení tepny a žily. 

 ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

Predchá-dzanie ochoreniam 
obehovej sústavy 

4. Praktická aktivita č. 4 Nácvik PP pri veľkom krvácaní. Vyskúšať si na manekýne masáž srdca. 4.A, C, E ENVV , MEDV 

5. Zhrnutie učiva Upevňovanie vedomostí  1.A,D  

 Vylučovanie a močová sústava 
6. Vylučovanie.  

 
Dýchanie, trávenie, vylučovanie, 
odpadové látky - oxid uhličitý, moč, 
stolica 

Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri 
činnosti ľudského organizmu.   

1.D ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

Močová sústava. 
  
Poškodenia a prevencia ochorení 
močovej sústavy. 
 

Stavba a činnosť močovej sústavy, 
obličky, kôra, obličkové telieska, dreň, 
kanáliky, obličková panvička, 
glomerulus, kanáliky, Henleho kľučka, 
filtrácia, zberný kanálik, obličková tepna 
a žila, močovody, močový mechúr, 
močová rúra, moč 

Určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať 
ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie 
obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a 
močových ciest. 

1.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 



Pitný režim, prechladnutie, vhodné 
oblečenie, hygiena 

 

Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej 
sústavy. Vymenovať zásady prevencie 
ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia 
tekutín  pre funkciu obličiek. Vysvetliť význam 
močovej sústavy pre človeka. 

4.A, E ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

 Regulačné sústavy 
7. Regulovanie organizmu. 

 
Látková a nervová regulácia. Význam 
regulačných sústav. 
- prostredie – podnet – zmysly - vstupné 
informácie - regulačné sústavy – 
výstupné informácie – výkonný orgán - 
prostredie 

Pomenovať spôsoby regulácie organizmu 
človeka. Rozlíšiť látkovú a nervovú reguláciu 
organizmu. Uviesť význam regulovania 
činnosti organizmu. 

1.A ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

Hormonálna regulácia.  
Žľazy s vnútorným vylučovaním. 
 

Význam hormónov. Hypofýza, šuškovité 

teliesko, štítna žľaza, prištítne telieska, 

týmus, nadobličky, podžalúdková žľaza, 

vaječníky, semenníky, nanizmus, 

gigantizmus, rastový hormón, 

melatonín, tyroxín, hypo a hyperfunkcia 

štítnej žľazy, parathormón, hypo 

a hyperfunkcia prištítnych teliesok, 

adrenalín, inzulín, cukrovka, estrogény, 

testosterón 

Uviesť význam hormónov pri regulovaní 
organizmu. Určiť na ukážke tri žľazy s 
vnútorným vylučovaním.  Uviesť význam 
inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz 
s vnútorným vylučovaním.  

1.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

1. Nervová sústava. 
 

Stavba a funkcia nervov, reflexná 
povaha nervovej činnosti, neurón, 
stavba neurónu – telo, dostredivé 
a odstredivé nervové vlákna, dráždivosť, 
reflex, reflexný oblúk – podráždenie – 
dostredivé nervové vlákno – CNS – 
odstredivé nervové vlákno – výkonný 
orgán 

Pomenovať sústavu orgánov, ktorá umožňuje 
nervovú reguláciu. Opísať význam nervovej 
bunky. Pomenovať na schéme časti 
reflexného oblúka na schéme. Uviesť príklad 
reflexnej činnosti človeka.  

1.A,3.B ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

2.-
3. 

Ústredná nervová sústava. Ústredná nervová sústava, mozog, 
miecha, predný mozog, stredný mozog, 
most, mozoček, predĺžená miecha 

Opísať na ukážke základné časti ústrednej 
nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé 
časti mozgu. Vysvetliť význam mozgovej kôry 
predného mozgu. 

1.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

Obvodová nervová sústava. Obvodová nervová sústava, mozgové 
a miechové nervy, útrobné nervy 
 

Uviesť základné časti obvodovej nervovej 
sústavy. 

3.A, B,C O a SR , OŽ a Z 



4. Zmysly a zmyslové orgány. 
Čuch, chuť a hmat 
 

Receptory a zmyslové vnemy, sladká, 
slaná, horká, slaná chuť, jazyk, chuťové 
poháriky, kožné receptory –teplo, chlad, 
tlak, čuchové bunky, nosová dutina 

Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre 
človeka. Ukázať na svojom tele uloženie 
orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť 
chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa 
podnetov, ktoré prijímajú.   

 
1.D 

ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

5. Zrak. 
 

Stavba, činnosť a význam zrakového 
orgánu, oko, bielko, rohovka, cievovka, 
vráskovcové teleso, dúhovka, šošovka, 
zrenica, sietnica, sklovec, tyčinky, 
čapíky, slepá škvrna, žltá škvrna, 
okohybné svaly 

Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa 
ukážky podstatu krátkozrakosti 
a ďalekozrakosti.  

1A,D, 3.A 4.B. slabozrakosť a nevidomosť, 
dôležitosť vzdelávania sa v 
živote človeka ENVV, OSR,  

6. 
 

Sluch.  
 

Stavba, činnosť a význam sluchového 
orgánu, vonkajšie, stredné a vnútorné 
ucho, ušnica, zvukovod, bubienok, 
kladivko, strmienok, nákovka, predsieň, 
polkruhové kanáliky, vačky, slimák, 
Eustachova trubica, sluchový nerv, 
polohovo – pohybový orgán 

Určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné 
ucho. Pomenovať na ukážke časti stredného 
ucha. Určiť na ukážke uloženie a význam 
rovnovážneho orgánu. 

1.A,C, D ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

7. Poškodenia a hygiena zraku 
a sluchu. 
 

Zásady hygieny zraku a sluchu.  
- krátkozrakosť, ďalekozrakosť, 
rozptylky, spojky, okuliare, šošovky, 
slnečné okuliare, slepota, Brailovo 
písmo, starostlivosť o zrak, hluk, 
decibely, poškodenie sluchu, hluchota, 
posunková reč 

Uviesť príklad škodlivého vplyvu na zrak 
a sluch. Vymenovať zásady starostlivosti o 
zrakový orgán. Vymenovať zásady 
starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť príklad 
komunikácie s osobou s poškodeným zrakom 
lebo sluchom. 

 
1.A, B 

ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

1. Praktická aktivita č. 5 Pozorovanie činnosti zmyslových 
orgánov. 

Vedieť základné vlastnosti zmyslových 
orgánov. 

1.A,  ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

TP a PZ 

2. Vyššia nervová činnosť. 
 

Myslenie, pamäť, reč, schopnosti a 
vedomosti človeka. 
Zásady hygieny duševnej činnosti. 
Význam nervovej sústavy. 

Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť 
príklad nepodmieneného reflexu.  Uviesť 
význam myslenia a reči v živote človeka. 
Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti.  
Uviesť na príklad správneho režimu dňa. 

1.D 
3.A 

ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

3. Zásady predlekárskej prvej 
pomoci pri poranení mozgu, 
chrbtice a miechy. 
 
Starostlivosť o nervovú sústavu 
a jej význam. 

Prvá pomoc, mozog, poranenie chrbtice 
a miechy, protišoková a stabilizačná 
poloha, duševná hygiena. 

Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri 
poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť 
protišokovú a stabilizovanú polohu na ukážke.   

2.A, 2.C, 4.A ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 



 Rozmnožovanie, vývin jedinca a  rodičovstvo 
4. Rozmnožovacia sústava. 

 
Pohlavné bunky, spermie, vajíčko, 
pohlavné žľazy, oplodnenie, stavba a 
funkcia reprodukčných orgánov 

Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské 
a mužské pohlavné bunky.   

1.A,B,D. ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

Stavba a funkcia reprodukčných 
orgánov.  
 

ženské vonkajšie a vnútorné pohlavné 
orgány – veľké a malé pysky, klitoris, 
pošva, vaječníky, vajcovody, maternica, 
menštruačný cyklus, mužské vonkajšie 
a vnútorné pohlavné orgány – pohlavný 
úd, miešok, semenníky, nadsemenník, 
semenovod, predstojnica 

Určiť a pomenovať na ukážke ženské 
a mužské pohlavné orgány. Vysvetliť význam 
menštruačného cyklu. 

1.A,B ENVV 
MEDV 
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

5.-
6. 

Vývin jedinca. 
 

Oplodnenie, vajcovod, tehotenstvo, 
maternica, zárodok, plod, placenta, 
pupočná šnúra, pôrod, fázy pôrodu, 
šestonedelie, 

Označiť na ukážke pohlavných orgánov 
miesto splynutia vajíčka a spermie. Uviesť 
dĺžku trvania tehotenstva. Opísať začiatok, 
priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie 
plodu a spôsob jeho výživy. Vymenovať 
zásady starostlivosti o zdravý vývin 
novorodenca. Zdôvodniť význam výživy 
dieťaťa materským mliekom.  

1.A,B 
3.A 
 

výchova k rodičovstvu, 
plánované rodičovstvo, 

rodina a jej význam v 
živote človeka, som 

priateľom a mám 
priateľov- medziľudské 
vzťahy, ENVV , MEDV 
O a SR , OŽ a Z 

Obdobia ľudského života.  obdobia ľudského života -novorodenec, 
dojča, batoľa, predškolský vek, mladší 
školský vek, starší školský vek, puberta, 
dospievanie, dospelosť, zrelosť, stredný 
vek, staroba 

Uviesť príklad  troch znakov dospievania. 
Uviesť typické znaky troch období ľudského 
života. 

1.A 
3.A 

výchova k rodičovstvu, 
plánované rodičovstvo, 
prevencia pohlavných 

ochorení, zdravá životný štýl, 
rodina a jej význam v živote 

človeka, som priateľom a 
mám priateľov- medziľudské 

vzťahy 

7. Intímna hygiena a pohlavné 
choroby. 
Partnerské vzťahy a rodina. 
 

Prevencia pohlavných ochorení a AIDS. 
Priateľské a partnerské vzťahy, rodina, 
zodpovednosť za vznik života. 
 

Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti 
nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS 
a možnosti jej predchádzania. Uviesť zásady 
predchádzania pohlavných ochorení  Uviesť 
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej 
pomoci mladých a dospelých ľudí. Uviesť na 
príklade význam rodiny. 

1.B 
3.A 

výchova k rodičovstvu, 
plánované rodičovstvo, 
prevencia pohlavných 

ochorení, zdravá životný štýl, 
rodina a jej význam v živote 

človeka, som priateľom a 
mám priateľov- medziľudské 

vzťahy 

8. Zhrnutie učiva Upevňovanie vedomostí  3.C výchova k manželstvu 
a rodičovstvu, ENVV, 
MEDV, Oa SR , OŽ a Z 



4 3. TC: Zdravie a život človeka  

1. Vonkajšie vplyvy na ľudské 
zdravie. 
Nákazlivé ochorenia, očkovanie, 
prevencia.  
 

Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. 
Zdravie a choroba,  nákazlivé ochorenia, 
očkovanie, prevencia, imunita, 
inkubačná doba, dezinfekcia, 
dezinsekcia, deratizácia 

Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. 
Charakterizovať výraz imunita a inkubačná 
doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. 
Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení. 
Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie, 
dezinsekcie a deratizácie.  

1.B 
4.B, E,  

ENVV ,MEDV 
O a SR, OŽ a Z 

TP a PZ 
Ochrana života a zdravia, 
ničenie si zdravia rôznymi 

vonkajšími vplyvmi 

2. Vplyv návykových látok na 
zdravie človeka. 
Drogové závislosti a ich 
prevencia. 
Schopnosti a osobitosti človeka. 

Toxické a návykové látky. Vplyv na 
zdravie človeka.  
 

Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na 
príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na 
príklade škodlivosť drogovej závislosti zdravie 
človeka. Uviesť zásady prevencie drogových 
závislostí. 

 Ochrana života a zdravia, 
ničenie si zdravia rôznymi 

vonkajšími vplyvmi 

3. Vnútorné vplyvy na ľudské 
zdravie. 
Dedičné vlastnosti a vplyv na 
zdravie a  život človeka. 
 

Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie.  
 

Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. 
Uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka. 
Uviesť príklad dedičného ochorenia.  

1.A. ENVV, MEDV 
O a SR, OŽ a Z 

TP a PZ 
Ochrana života a zdravia 

4. Životný štýl. 
 

Etické a morálne princípy, kultúra 
medziľudských vzťahov, vzťah človeka k 
prírode. 
 

Vymenovať základné podmienky života 
človeka. Zdôvodniť význam striedania práce a 
odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej 
životosprávy a  dôsledkov na život človeka.  
Uviesť príklad zdravého životného štýlu. 
Uviesť príklad významu jedinca v živote 
spoločnosti. Vyjadriť názor na význam 
záujmov, sebapoznávania, vzdelávania 
a rozvoj zručností pre život človeka. 

1.A,C ENVV, MEDV 
O a SR, OŽ a Z 

TP a PZ 
Ochrana života a zdravia 

5. Záverečné opakovanie,  
hodnotenie 

Upevňovanie vedomostí  3.C O a SR, OŽ a Z 
Ochrana života a zdravia 

 

Zaradenie prierezových zložiek   -     skratky    

 Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka -  OaSRŽ 

 Mediálna výchova - MeV 

 Dopravná výchova - DoV 

 Enviromentálna výchova - EnV 



 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - TPaPZ 

 Ochrana života a zdravia - OŽaZ 

 Multikulturálna výchova – MuV 

 

Obsah učebného predmetu pre 8. ročník 

Počet hodín: 33 ročne / 1 týždenne  

Obsah  učiva v 8. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate 

života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných 

vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. 

           Obsah učebného predmetu 

Prehľad tematických celkov, časová  dotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok (TC ) 
 

Časová dotácia 

ZÁKLADNÉ ZNAKY A ŽIVOTNÉ PROCESY ORGANIZMOV  17 

ZÁKLADNÁ STAVBA ORGANIZMOV  4 

DEDIČNOSŤ A JEJ PODSTATA  4 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA  6 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 2 

PROJEKTY  1 



Tematický 

celok 

 

Téma 

 

Všeobecné javy a 

pojmy  

 

Konkrétne príklady 

javov 

Vzdelávací štandard 

Obsahový štandard Výkonový štandard Spôsobilosti 

Základné 

znaky a 

životné 

procesy 

organizmov  

17h 

 

 

1. Základné životné 

procesy. Príjem živín 

baktérií, rastlín a húb 

 

Základné životné 

procesy. 

- prejavy života, príjem 

potravy, dýchanie, 

pohyb, dráždivosť , 

dedičnosť, rast a vývin, 

baktérie (pôdne, 

hnilobné, parazitické, 

mliečne, kvasné, 

fotosyntéza, huby 

(saprofytické, 

parazitické) 

Základné životné 

procesy. Príjem živín 

baktérií, rastlín a 

húb 

Vymenovať základné 

životné prejavy 

organizmov. Porovnať 

životné prejavy bunky, 

rastliny a živočícha. Opísať 

spôsob prijímania živín 

baktérií. Porovnať výživu 

saprofytickej a parazitickej 

huby. Opísať proces 

prijímania živín rastlinami. 

Vymenovať základné 

životné prejavy 

organizmov. Porovnať 

výživu saprofytickej 

a parazitickej huby. 

Opísať proces prijímania 

živín rastlinami. 

2. Fotosyntéza 

a dýchanie rastlín.  

Význam pre život 

organizmov a človeka. 

Fotosyntéza a dýchanie 

rastlín. 

- vyživovacie orgány 

rastliny, listy, 

anorganické látky, 

kyslík, oxid uhličitý, 

voda, organické látky, 

autotrofný organizmus, 

heterotrofný 

organizmus 

Fotosyntéza 

a dýchanie rastlín.  

Význam pre život 

organizmov 

a človeka. 

Opísať na schéme 

podstatu fotosyntézy. 

Opísať podstatu procesu 

dýchania. Opísať na 

schéme význam 

fotosyntézy a dýchania 

pre rastliny, živočíchy 

a človeka. Porovnať látky, 

ktoré prijíma a vylučuje 

pri dýchaní rastlina, 

živočích a človek. 

Opísať na schéme 

podstatu fotosyntézy. 



3. Proces 

rozmnožovanie 

mikroorganizmov 

a jednoduchých 

mnohobunkových 

organizmov.   

Mikroorganizmy - baktérie, riasy, huby 

(kvasinky, huby 

s plodnicou), machy, 

paprade, delenie, 

pučanie, výtrus, 

výtrusnica 

Proces 

rozmnožovanie 

mikroorganizmov 

a jednoduchých 

mnohobunkových 

organizmov.   

Opísať podstatu a význam 

procesu rozmnožovania. 

Uviesť príklad 

rozmnožovania delením 

a pučaním. Uviesť príklad 

rozmnožovania  výtrusmi. 

význam procesu 

rozmnožovania. Uviesť 

príklad rozmnožovania 

delením a pučaním. 

Uviesť príklad 

rozmnožovania  

výtrusmi. 

4. Proces 

rozmnožovanie 

rastlín.  

 

Rozmnožovanie rastlín - rozmnožovací orgán, 

kvet, peľové zrnko, 

vajíčko, samčia 

a samičia pohlavná 

bunka, oplodnenie, 

semeno, plod, 

pohlavné roznožovanie, 

nepohlavné 

rozmnožovanie 

(poplazy, cibuľa) 

Proces 

rozmnožovanie 

rastlín. 

Pomenovať rozmnožovací 

orgán rastlín. Uviesť 

uloženie pohlavných 

buniek v kvete. Uviesť 

uloženie 

semien ihličnatého 

stromu. Uviesť uloženie 

semien listnatého stromu 

a kvitnúcej byliny. Opísať 

dva spôsoby 

vegetatívneho 

rozmnožovania rastlín. 

Rozmnožovanie 

nahosemenných 

a krytosemenných rastlín 

– rozdiely. Uviesť 

príklady vegetatívneho 

rozmnožovania rastlín. 

      

5. Život rastlín. 

Klíčenie semien, rast 

rastliny. Život rastlín 

počas roka, dĺžka 

života rastlín. 

Život rastlín - semeno, zárodok, 

klíčne listy, základ 

koreňa, základ listov, 

základ stonky, klíčenie, 

rast, jednoročná 

Život rastlín. Klíčenie 

semien, rast rastliny. 

Život rastlín počas 

roka, dĺžka života 

rastlín. 

Vymenovať podmienky 

klíčenia semien. Porovnať 

podmienky klíčenia s 

podmienkami rastu 

rastliny. Zdôvodniť 

odlišnosť potreby svetla 

Vymenovať podmienky 

klíčenia rastu rastlín,  

semien. Poznať 

jednoročnú, dvojročnú  

alebo trvácu rastlinu 



 rastlina, dvojročná 

rastlina, trváca bylina 

 klíčiaceho semena 

a klíčiacej rastliny. Poznať 

podľa schémy ročného 

cyklu života rastliny, či ide 

o rastlinu jednoročnú, 

dvojročnú  alebo trvácu. 

6. Povrch tela 

bezstavovcov a 

stavovcov. Význam,  

osobitosti povrchu 

tela. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

povrch tela 

- cytoplazmatická 

membrána, povrchová 

vrstva buniek, pokožka, 

sliz, sliznatá pokožka, 

kutikula, pancier, 

chitín. Vonkajšia kostra, 

šupiny, perie, srsť 

Povrch tela 

bezstavovcov a 

stavovcov. Význam,  

osobitosti povrchu 

tela 

Opísať význam povrchu 

tela živočíchov. Rozlíšiť 

povrch tela pŕhlivcov 

a ploskavcov. Porovnať 

povrch tela mäkkýšov, 

obrúčkavcov, 

obojživelníkov a plazov. 

Uviesť význam peria 

vtákov a srsti cicavcov.  

Porovnať povrch tela 

rôznych skupín 

bezstavovcov 

a stavovcov. 

7. Pohyb 

bezstavovcov a 

stavovcov. Význam 

pohybu a osobitosti 

pohybu bezstavovcov 

a stavovcov. 

 

Bezstavovce, stavovce - 

pohyb 

- brvy, bičíky, svalové 

bunky, svalnatá noha, 

články, článkované 

končatiny, krídla, svaly, 

plutvy, priečne 

pruhované svaly, 

končatiny, krídla 

Pohyb bezstavovcov 

a stavovcov. Význam 

pohybu a osobitosti 

pohybu 

bezstavovcov a 

stavovcov. 

 

Uviesť význam pohybu 

živočíchov pre ich život. 

Porovnať spôsob pohybu 

prvoka a pŕhlivca. Opísať 

spôsob pohybu mäkkýša a 

obrúčkavca. Uviesť príklad 

hmyzu, ktorý sa pohybuje 

skákaním, lietaním, 

plávaním.  

Uviesť prispôsobenie tela 

rýb na plávanie. Opísať 

prispôsobenie končatín 

Opísať rôzne typy 

pohybu bezstavovcov 

a stavovcov, na 

príkladoch živočíchov 

určiť pohyb –lietanie, 

plazenie, plávanie... 



obojživelníkov na skákanie 

a plávanie. Opísať 

prispôsobenie končatín 

vtákov na hrabanie, 

behanie, lietanie, 

plávanie, potápanie, 

brodenie. Uviesť príklad 

cicavca, ktorý sa pohybuje 

v pôde, lietaním, 

plávaním, behom, 

šplhaním po stromoch. 

8. Proces dýchania 

bezstavovcov. Proces 

dýchania stavovcov. 

Význam  a osobitosti 

procesu dýchania. 

Bezstavovce ,stavovce - 

dýchanie 

-  svaly, plutvy, priečne 

pruhované svaly, 

končatiny, krídla 

Proces dýchania 

bezstavovcov. 

Proces dýchania 

stavovcov. Význam  

a osobitosti procesu 

dýchania. 

Charakterizovať proces 

dýchania. Uviesť príklad 

bezstavovca, ktorý dýcha 

celým povrchom tela.. 

Uviesť orgán, ktorý 

u obojživelníkov dopĺňa 

dýchanie pľúcami.  Uviesť 

význam vzdušných vakov 

vtákov. Uviesť orgán, 

v ktorom sa okysličuje krv 

cicavcov. 

Uviesť príklad 

bezstavovca, ktorý 

prijíma kyslík z vody. 

Pomenovať bezstavovce, 

ktorý dýchajú pľúcnymi 

vačkami, žiabrami 

a vzdušnicami. Porovnať 

spoločné a odlišné znaky 

dýchania stavovcov 



9. Proces prijímania 

a spracovanie živín 

bezstavovcov. Význam 

a osobitosti procesu. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

príjem potravy 

- dýchanie povrchom 

tela, pľúcny vak, žiabre, 

vzdušnice, vonkajšie 

dýchanie, vnútorné 

dýchanie, kožné 

dýchanie, žiabre, 

prieduška, priedušnica, 

pľúca, vzdušné vaky 

Proces prijímania 

a spracovanie živín 

bezstavovcov. 

Význam a osobitosti 

procesu. 

 

Uviesť význam procesu 

prijímania živín pre 

živočíchy. Pomenovať 

procesy súvisiace 

s premenou látok. 

Pomenovať časť tráviacej 

rúry mäkkýšov, 

obrúčkavcov a 

článkonožcov v ktorej 

prebieha trávenie 

a vstrebávanie. Uviesť 

bezstavovca, ktorý má 

mimotelové trávenie. 

Pomenovať časť tráviacej 

sústavy rôznych skupín 

bezstavovcov 

a stavovcov. Vysvetliť 

podstatu minotelového 

trávenia a príklad takého 

živočícha. 

10. Proces prijímania 

a spracovanie živín 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu. 

 

Stavovce – príjem 

potravy 

- trávenie, 

vstrebávanie, 

vylučovanie, dýchanie, 

potravová vakuola, 

tráviaca dutina, ústne 

orgány, tráviaca rúra, 

pažerák, žalúdok, 

črevo, análny otvor, 

mimotelové trávenie, 

ústna dutina, hltan, 

pažerák, žalúdok, hrvoľ, 

svalnatý žalúdok, 

žľaznatý žalúdok, 

pečeň, podžalúdková 

žľaza, črevo (tenké, 

Proces prijímania 

a spracovanie živín 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu. 

Opísať spôsob chytania 

koristi obojživelníkmi. 

Uviesť význam jedovej 

žľazy plazov. Zdôvodniť 

význam žľaznatého 

a svalnatého žalúdka 

semenožravých vtákov. 

Porovnať prispôsobenie 

chrupu krta, mačky a tura 

potrave. Zdôvodniť 

funkciu zloženého žalúdka 

prežúvavých cicavcov 

 

Zdôvodniť význam 

žľaznatého a svalnatého 

žalúdka semenožravých 

vtákov. Porovnať 

prispôsobenie chrupu 

krta, mačky a tura 

potrave. Zdôvodniť 

funkciu zloženého 

žalúdka prežúvavých 

cicavcov 

 



hrubé), kloaka, análny 

otvor 

 11. Proces 

vylučovania 

bezstavovcov a 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

vylučovania. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

vylučovanie 

- stiahnuteľná vakuola, 

vyvrhovací otvor, 

vylučovací otvor, 

vylučovacie kanáliky, 

vejárovité trubičky, 

análny otvor, močová 

sústava, obličky, 

močovody, močový 

mechúr, močová rúra,  

Proces vylučovania 

bezstavovcov a 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

vylučovania. 

 

Charakterizovať význam 

vylučovania. Uviesť príklad 

bezstavovca s vyvinutou 

vylučovacou sústavou. 

Porovnať spoločné 

a odlišné znaky 

vylučovania stavovcov. 

Vymenovať sústavy, 

ktorými stavovce 

vylučujú odpadové látky. 

12. Obeh telových 

tekutín bezstavovcov. 

Obeh telových tekutín 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

obehu tekutín. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

obeh telových tekutín 

- otvorená obehová 

sústava, zatvorená 

obehová sústava, 

srdce, cievy, krv, krvná 

plazma, červené 

krvinky, biele krvinky, 

krvné doštičky, 

rúrkovité srdce, 

predsieň, komora 

Obeh telových 

tekutín 

bezstavovcov. Obeh 

telových tekutín 

stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

obehu tekutín. 

Charakterizovať význam 

obehu telových tekutín. 

Porovnať obeh látok 

črievičky a nezmara. 

Uviesť príklad bezstavovca 

u ktorého pohyb telových 

tekutín zabezpečuje srdce.  

Vymenovať zložky krvi 

stavovcov. Porovnať obeh 

telových tekutín v 

otvorenej a zatvorenej 

obehovej sústave. 

Charakterizovať funkciu 

srdca stavovcov. Porovnať 

na schéme odlišnosti 

obehovej sústavy 

Vymenovať zložky krvi 

stavovcov. Porovnať 

obeh telových tekutín v 

otvorenej a zatvorenej 

obehovej sústave. 

Vysvetliť súvislosť obehu 

krvi so stálou telesnou 

teplotou. Opísať stavbu 

srdca jednotlivých tried 

stavovcov. 



stavovcov. Vysvetliť 

súvislosť obehu krvi so 

stálou telesnou teplotou. 

13. Proces regulácie 

tela bezstavovcov 

a stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

regulácie. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

regulácia 

- rozptýlená nervová 

sústava, nervové uzliny, 

rebríčková nervová 

sústava, pásavá 

nervová sústava, 

hormonálna sústava, 

mozog, miecha, 

Proces regulácie tela 

bezstavovcov 

a stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu 

regulácie. 

 

Charakterizovať 

regulovanie činnosti 

organizmu živočíchov. 

Porovnať rozptýlenú, 

pásovú a rebríčkovú 

nervovú sústavu. Uviesť 

význam hormonálnej 

a nervovej sústavy 

stavovcov. Pomenovať 

reflexy dôležité pre život 

stavovcov. 

Porovnať jednotlivé typy 

NS. Vysvetliť typy a 

podstatu reflexov 

14. Zmyslové orgány 

bezstavovcov 

a stavovcov. Význam 

a osobitosti 

zmyslového vnímania. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

zmyslové orgány 

- zrak, oči (jednoduché, 

zložené, na stopkách,), 

vnútorné ucho, ušný 

bubienok, ušné otvory, 

čuch, nozdry, čuchové 

jamky, hmat, tykadlá, 

hmatadlá, hmatové 

fúziky,  

 

Zmyslové orgány 

bezstavovcov 

a stavovcov. Význam 

a osobitosti 

zmyslového 

vnímania. 

 

Opísať vnímanie 

zrakových podnetov 

prvokov a obrúčkavcov. 

Pomenovať orgány, 

ktorými hmyz vníma 

teplotu, dotyk, pohyb 

vzduchu, vône, svetlo, 

zvuky. Porovnať vnímanie 

zrakových 

podnetov dvoch 

bezstavovcov.  

Uviesť na príklade 

stavovca vnímanie 

Opísať zmysly 

jednotlivých skupín 

bezstavovcov 

a stavovcov.  



čuchových a hmatových 

podnetov. Uviesť na 

príklade stavovca 

vnímanie zrakových 

a sluchových podnetov. 

Uviesť príklad cicavca 

s dobre vyvinutými 

zmyslovými orgánmi 

potrebných na lov koristi. 

 15. Proces 

rozmnožovania 

a vývin bezstavovcov. 

Proces rozmnožovania 

a vývin stavovcov. 

Osobitosti procesu 

rozmnožovania 

a vývinu. 

 

Bezstavovce, stavovce – 

rozmnožovanie 

- nepohlavné 

roznožovanie, delenie, 

pučanie, regenerácia, 

pohlavné 

rozmnožovanie, 

pohlavná bunka, 

spermia, vajíčko, 

obojpohlavný živočích, 

vaječníky, semenníky, 

larva, kukla, priama 

a nepriamy vývin, 

neúplná a úplná 

premena, pohlavná 

dvojtvárosť, ikry, 

vonkajšie oplodnenie, 

vnútorné oplodnenie, 

kŕmivé a nekŕmivé 

vtáky, zárodok, plod, 

Proces 

rozmnožovania 

a vývin 

bezstavovcov. 

Proces 

rozmnožovania 

a vývin stavovcov. 

Osobitosti procesu 

rozmnožovania 

a vývinu. 

 

Charakterizovať proces 

rozmnožovania. Odlíšiť 

pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie. Vysvetliť 

princíp rozmnožovania 

obojpohlavného živočícha. 

Porovnať priamy 

a nepriamy vývin jedincov. 

Opísať podľa schémy 

úplnú a neúplnú premenu 

hmyzu. 

Odlíšiť vonkajšie 

a vnútorné oplodnenie. 

Opísať na ukážke stavbu 

vtáčieho vajca. Uviesť 

príklad pohlavnej 

dvojtvarosti stavovca. 

Uviesť príklad 

Rozlíšiť pohlavné 

a nepohlavné 

rozmnožovanie. Vysvetliť 

pojmy priamy 

a nepriamy vývin, 

hermafrodit, pohlavné 

dvojtvárosť ľ uvádzať 

príklady organizmov. 

Príklady kŕmivého 

a nekŕmivého vtáka. 

Opísať vývin a výživu 

mláďat cicavcov. 



maternica, placenta, 

materské mlieko 

inštinktívneho správania 

pri rozmnožovaní 

(starostlivosti o mláďatá). 

Uviesť príklad kŕmivého 

a nekŕmivého vtáka.  

Základná 

stavba 

organizmov  

4h 

16. Základná stavba 

tela organizmov. 

Bunková stavba. 

Spoločné a rozdielne 

znaky rastlinných 

a živočíšnych buniek. 

 

Bunková stavba tela - bunka, rastlinná 

bunka, živočíšna bunka, 

živá sústava, bunková 

stena, cytoplazmatická 

membrána, 

cytoplazma, jadro, 

vakuola, chloroplast, 

chlorofyl, 

mitochondrie, 

lyzozómy 

Základná stavba tela 

organizmov. 

Bunková stavba. 

Spoločné a rozdielne 

znaky rastlinných 

a živočíšnych buniek 

Zistiť na ukážke spoločné 

znaky rastlinnej 

a živočíšnej bunky. Zistiť 

na ukážke odlišné znaky 

rastlinnej a živočíšnej 

bunky. Zdôvodniť 

odlišnosť stavby rastlinnej 

a živočíšnej bunky.  

 

Nakresliť a popísať 

stavbu rastlinnej 

a živočíšnej bunky.  

17. Ako žije bunka. 

Základné životné 

procesy. Bunka ako 

celok. 

 

Životné prejavy bunky - príjem živín, 

vylučovanie látok, 

dýchanie, pohyb, 

dráždivosť, 

rozmnožovanie, 

delenie, rast, vývin 

Ako žije bunka. 

Základné životné 

procesy. Bunka ako 

celok. 

 

Opísať na ukážke proces 

prijímania a vylučovania 

látok. Uviesť význam 

dýchania pre život bunky. 

Opísať na schéme 

rozmnožovanie bunky 

delením. Opísať proces 

rastu a vývinu buniek. 

Uviesť príklad  škodlivého 

vplyvu na život bunky. 

Poznať a popísať 

základné životné prejavy 

bunky a rozmnožovanie 

buniek. 



18. Celistvosť 

rastlinného 

a živočíšneho tela. 

Základné životné 

prejavy rastlín 

a živočíchov. 

 

Rastlinné a živočíšne 

telo 

- príjem živín, 

vylučovanie látok, 

premena látok, energia, 

dýchanie, pohyb, 

dráždivosť 

rozmnožovanie, 

delenie, rast, vývin,  

 

Celistvosť 

rastlinného 

a živočíšneho tela. 

Základné životné 

prejavy rastlín 

a živočíchov 

Opísať proces získavania 

energie rastliny 

a živočícha. Opísať proces 

uvoľňovania energie 

rastlinou a živočíchom. 

Porovnať na príklade 

pohyb rastliny a živočícha. 

Porovnať princíp 

rozmnožovania rastliny 

a živočícha. Porovnať rast 

a vývin rastliny a 

živočícha. 

Základné životné prejavy 

rastlín a živočíchov.  

Dedičnosť a 

jej podstata 

4h 

19. Dedičnosť a jej 

podstata. Jednotka 

dedičnej informácie. 

Dedičnosť - dedičnosť, genetika, 

dedičné informácie, 

vlastnosti znaky, vlohy, 

genetické informácie, 

gény, chromozómy, 

nukleová kyselina, DNA 

Dedičnosť a jej 

podstata. Jednotka 

dedičnej informácie. 

Opísať prejavy dedičnosti 

organizmov. Pomenovať 

časť bunky, v ktorej sú 

uložené dedičné 

informácie. Pomenovať 

časť bunky, ktorá 

obsahuje chromozómy. 

Vysvetliť význam 

nukleovej kyseliny pre 

organizmy. Uviesť, kde sa 

v organizme nachádza 

nukleová kyselina. 

Dedičnosť – vysvetliť 

pojem a poznať podstatu 

dedičnosti. 

20. Prenos dedičných 

informácií. Podstata a 

princíp prenosu. 

Prenos dedičných 

informácií 

- materská bunka, 

dcérska bunka, 

chromozómový pár, 

Prenos dedičných 

informácií. Podstata 

a princíp prenosu. 

Zdôvodniť význam 

zníženia množstva 

nukleovej kyseliny pri 

Poznať základné pojmy – 

gén, dcérska bunka, 

recesívny, dominantný 



 pohlavná bunka, 

pohlavné 

rozmnožovanie, 

prevládajúci gén, 

potlačený gén, krížence 

1. generácie, krížence 

2. generácie. 

 vzniku pohlavných buniek. 

Opísať, ako tvorí nukleová 

kyselina svoje kópie pred 

delením jadra bunky. 

Vysvetliť význam 

prevládajúceho génu pre 

vznik potomkov. Opísať 

podľa schémy kríženia 

vznik určitého znaku 

nového jedinca. 

gén, dedičnosť a prenos 

informácií. 

21. Dedičnosť a jej 

význam. Premenlivosť 

a rozmanitosť 

organizmov, druhové 

vlastnosti, vlastnosti 

jedinca. 

 

Premenlivosť a význam 

dedičnosti 

- premenlivosť, 

rozmanitosť, druhové 

vlastnosti jedinca, 

nededičná 

premenlivosť, dedičná 

premenlivosť, mutácie, 

kríženie, šľachtenie, 

klonovanie, odrody 

rastlín, plemená 

zvierat, dedičné 

choroby, genetická 

poradňa. 

Dedičnosť a jej 

význam. 

Premenlivosť 

a rozmanitosť 

organizmov, 

druhové vlastnosti, 

vlastnosti jedinca. 

 

Uviesť príklad 

premenlivosti a jej 

význam. Odlíšiť na 

príklade nededičnú 

a dedičnú premenlivosť. 

Uviesť príklad významu 

premenlivosti pre život 

organizmov. Uviesť príklad 

odrody rastliny alebo 

plemena živočícha. Uviesť 

príklad vplyvu dedičnej 

choroby na život človeka.  

Premenlivosť 

organizmov v závislosti 

od ŽP. Opísať podstatu 

a potrebu  šľachtenia. 

Uviesť význam návštevy 

genetickej poradne. 

Životné 

prostredie 

organizmov 

a človeka  

22. Životné  

prostredie. Zložky 

životného prostredia, 

vzájomné vzťahy a ich 

význam. 

Životné prostredie - životné prostredie, 

zložky životného 

prostredia, prírodná 

zložka, umelá zložka 

prostredia, sociálna 

Životné  prostredie. 

Zložky životného 

prostredia, 

vzájomné vzťahy 

a ich význam 

Charakterizovať životné 

prostredie človeka. Uviesť 

príklad prírodnej, umelej a 

sociálne zložky prostredia. 

Uviesť príklad 

Charakterizovať ŽP 

človeka. Poznať 

jednotlivé zložky ŽP. 

Vysvetliť rozdiel medzi 



4h  zložka prostredia, 

pracovné prostredie, 

obytné prostredie, 

rekreačné prostredie, 

ekológia, 

environmentalistika 

pracovného, obytného a 

rekreačného životného 

prostredia človeka a 

podmienky ich kvality. 

Vysvetliť rozdiel medzi 

vednými odbormi ekológia 

a environmentalistika. 

ekológiou 

a environmentalistikou.  

23. Faktory 

ovplyvňujúce  životné 

prostredie a 

podmienky života. 

Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí. 

 

Faktory a ich vplyv na ŽP - exhaláty, úlety 

(emisie, imisie), 

škodlivé látky, ťažké 

kovy, pesticídy, 

karcinogénne látky, 

obnoviteľné zdroje 

energie, neobnoviteľné 

zdroje energie, 

alternatívne zdroje 

energie. 

Faktory 

ovplyvňujúce  

životné prostredie a 

podmienky života. 

Vplyv na zdravie, 

život organizmov 

a ľudí. 

 

Uviesť príklad vplyvu 

znečistenej vody, pôdy, 

ovzdušia na život 

organizmov a človeka. 

Uviesť príčiny 

znečisťovania vody, pôdy, 

ovzdušia. Uviesť príklad 

nepriaznivého vplyvu 

exhalátov, tepelných 

elektrární, priemyselnej a 

chemickej výroby, 

dopravy na životné 

prostredie. Navrhnúť 

možnosť využívania 

alternatívneho zdroja 

energie alebo ekologickej 

likvidácie odpadu v okolí. 

Uviesť príklad vplyvu 

znečistenej vody, pôdy, 

ovzdušia na život 

organizmov a človeka. 

Uviesť príčiny 

znečisťovania vody, 

pôdy, ovzdušia. Uviesť 

príklad nepriaznivého 

vplyvu exhalátov, 

tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej 

výroby, dopravy na 

životné prostredie. 

Navrhnúť možnosť 

využívania 

alternatívneho zdroja 

energie alebo 

ekologickej likvidácie 

odpadu v okolí. 



24. Starostlivosť o 

životné prostredie. 

Štátna ochrana 

prírody, preventívne 

opatrenia. Chránené 

rastliny, živočíchy.   

 

Starostlivosť o ŽP - ochrana prírody, 

štátna ochrana prírody, 

druhová ochrana rastlín 

a živočíchov, chránené 

rastliny, chránené 

živočíchy 

Starostlivosť o 

životné prostredie. 

Štátna ochrana 

prírody, preventívne 

opatrenia. Chránené 

rastliny, živočíchy.   

 

Rozlíšiť všeobecnú 

ochranu prírody a 

osobitnú ochranu prírody 

a krajiny. Poznať a 

pomenovať na ukážke 

aspoň tri druhy 

chránených rastlín. Uviesť 

príklad chráneného 

obojživelníka a plaza. 

Uviesť príklad chráneného 

vtáka a chráneného 

cicavca. 

Poznať chránené druhy 

rastlín a živočíchov.  

Vysvetliť potrebu 

ochrany jednotlivých 

druhov a ich zachovanie 

pre budúce generácie.  

25. Ochrana prírody. 

Chránené územia 

a ich význam. 

 

Ochrana prírody - CHKO, NP, CHA, PR, 

NPR, PP, NPP, ochrana 

neživých objektov, 

chránené minerály a 

skameneliny 

Ochrana prírody. 

Chránené územia 

a ich význam. 

 

Vymenovať aspoň tri 

kategórie chránených 

území. Uviesť príklad 

národného parku, 

chránenej krajinnej oblasti 

a prírodnej rezervácie. 

Uviesť príklad vzácneho 

minerálu, ktorý sa 

vyskytuje na Slovensku. 

Poznať kategórie CHÚ, 

vymenovať NP Slovenska 

a prečo sú chránené 

jednotlivé oblasti – 

zaujímavosti o NP SR.  

 

 

 

 
 



Obsah učebného predmetu pre 9. ročník 

 

Počet hodín:   33 ročne, týždenne 1 h  

Učebnica: Biológia pre 8.ročník základných škôl (Uhereková - Bizubová ) 

Prehľad tematických celkov, časová  dotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok (TC ) 
 

Časová dotácia 

1.TC – Neživá príroda a jej poznávanie 1 

2. TC – Zem a jej stavba 2 

3.TC –  Minerály a horniny 3 

4.TC – Geologické procesy 12 

5.TC – História Zeme 3 

6.TC – Príroda Slovenska 3 

7.TC - Ekologické podmienky života 6 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 2 

PROJEKTY  1 



 
hod. 

 
Tematický celok 
Téma učiva  

 
Obsahový štandard / pojmy / 

 
Výkonový štandard/ vzdelávací výstup žiaka/ 
 

Prierezové 
tematiky 

 

 
Kompetencie 

1 Úvodná hodina. Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny.   

1 1TC: Neživá príroda a jej poznávanie   

 Neživá a živá príroda. Neživá a živá príroda. Závislosť 

organizmov a človeka od neživej prírody. 

Poznávanie neživej prírody, význam vied o 

Zemi. 

Neživá príroda, organizmy, nerastné 

suroviny, vyčerpateľné, obnoviteľné 

a neobnoviteľné zdroje surovín 

Preukázať na príklade závislosť organizmov od 

neživej prírody. Uviesť príklad vplyvu 

organizmov na neživú prírodu. Preukázať na 

príklade význam vied o Zemi. Poznať význam 

nerastných surovín pre život človeka. 

 

ENVV  

O a SR 

 

1.A, C 

2 2TC: Zem a jej stavba  

 Stavba Zeme. Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. 

Stavba zemskej kôry pevnín a dna oceánov. 

Zemské jadro, zemský plášť, litosféra, 

zemská kôra, pevninská zemská kôra, 

oceánska zemská kôra, litosférické platne. 

Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér 

zemského telesa. Rozlíšiť na ukážke pevninskú 

a oceánsku zemskú kôru. 

 

 

ENVV 

MEDV 

O a SR 

geografia 

 

1.A,D 

1 Zemská kôra v pohybe. Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej 

kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie, 

približovanie a podsúvanie litosferických 

platní. 

Priekopová prepadlina- rift, oceánsky 

chrbát, oceánska priekopa, pohyby 

litosférických platní, podsúvanie, 

vzďaľovanie platní, vrásnenie, sopečná 

činnosť, sopečné pohoria, sopečné ostrovy 

- oblúky, vrásové pohoria 

Poznať príčinu pohybu litosferických platní. 

Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických 

platní. Uviesť dôsledky približovania a 

podsúvania litosferických platní. Opísať na 

ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry. 

 
1.A,D 

3 3TC: Stavebné jednotky zemskej kôry   

1 Minerály a horniny. Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky 

minerálov a hornín. Vznik minerálov a 

hornín. Príklady minerálov a hornín. 

Minerál, hornina, živec, kremeň, sľuda, 

žula, vápenec, rovnorodá a rôznorodá 

prírodnina, stavebná jednotka zemskej 

kôry. 

Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny 

príklad. Charakterizovať horninu a uviesť 

konkrétny príklad. Rozlíšiť na ukážke minerál a 

horninu. Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku 

hornín. 

 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
TP a PZ 

1.D 

2.B,  



 Praktická aktivita č. 1  Pozorovanie a rozlišovanie minerálov a 

hornín 

poznať a rozlíšiť minerály a horniny chémia 

 

 

str.25 

4.A, 2.B,  

1 Minerály – vznik, vonkajší 

vzhľad. 

kryštál, kryštalizácia, kryštalické 

a kryštalované minerály, drúza, agregát, 

dvojča 

Poznať podstatu vzniku minerálov.   
 
 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
TP a PZ 
chémia 

 

 Minerály – vnútorná 

stavba. 

kryštálová štruktúra, kamenná soľ, grafit, 

diamant, kryštálové sústavy 

Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí 

tvar a vlastnosti kryštálov. 

1.F 

Pozorovanie 

rastu kryštálov 

kuchynskej 

soli 

1 Vlastnosti minerálov 

- fyzikálne, chemické 

fyzikálne vlastnosti,  mechanické vlastnosti 

(hustota,  tvrdosť), optické vlastnosti (farba, 

lesk), chemické vlastnosti (rozpustnosť, 

rozklad) 

Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov. 

Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej 

vlastnosti minerálu. Poznať jednu chemickú 

vlastnosť minerálu. 

1.A, D 

12 4TC: Geologické procesy a dejiny Zeme  

1 Geologické procesy 

a zdroje ich energie. 

Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné 

geologické procesy.  

Geologický proces vnútorný, vonkajší, 

zemské teplom príťažlivosť Zeme, 

Mesiaca, slnečné žiarenie. 

Uviesť príklad zdroja energie, energiu a 

súvisiaci geologický proces. Rozlíšiť na príklade 

vonkajší a vnútorný geologický proces.  

 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 
geografia 
 

 

 Katastrofické geologické 

procesy 

Katastrofické geologické procesy, príčiny a 

dôsledky pre človeka. 

Zemetrasenia, sopečná činnosť, tsunami, 

zosuvy pôdy. 

Dokumentovať na príklade katastrofický 

geologický proces a jeho následky. 

1.C 

katastrofy 

sveta a na 

Slovensku 

 

 Vnútorné geologické 

procesy. 

    

1 Magmatická činnosť 

 

Magmatická činnosť (magmatizmus), 

magma,  

Rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť. Odlíšiť 

magmu a lávu podľa miesta vzniku.  
 
 
 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
OŽ a Z 

 

 Sopečná činnosť. Časti sopky. Prejavy sopečnej činnosti. 

Sopka, sopečný kužeľ, sopečný komín, 

sopečný kráter, lávový prúd, sopečné 

horniny 

Opísať podľa ukážky časti sopky. Uviesť príklad 

prejavov sopečnej činnosti. Uviesť príklad 

významu sopečnej činnosti pre človeka. 

1.F, 4.A 

Činný model 

sopky 

1 Vyvreté horniny - hlbinné Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie znaky 

hlbinných vyvretých hornín. Typické 

horniny, vlastnosti, využitie, výskyt. 

Poznať podstatu vzniku vyvretých hornín. 

Rozlíšiť na ukážke hlbinnú vyvretú horninu. 

 



Odlíšiť štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie 

aspoň jednej hlbinnej vyvretej horniny. 
TP a PZ 
chémia 
geografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvreté horniny - výlevné Vznik, rozlišovacie znaky výlevných 

vyvretých hornín. Typické horniny, 

vlastnosti, využitie, výskyt. 

Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú 

horninu.. Poznať využitie aspoň jednej výlevnej 

vyvretej horniny. 

1.B 

1 Horotvorná činnosť a 

poruchy zemskej kôry. 

Prejavy horotvornej činnosti. Vrásnenie, 

vrásy a zlomy. 

Horotvorná činnosť, prehýbanie, lámanie, 

pohyb blokov zemskej kôry, vrásnenie, 

vrása, zlom, priekopová prepadlina 

Charakterizovať horotvornú činnosť. Rozlíšiť na 

ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy 

zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich 

vzniku a charakteristických znakov. 

 

 Zemetrasenie. Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a 

dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a 

jeho dôsledkami. Výskyt na Slovensku. 

Zemetrasenie, tektonické, závalové 

a sopečné zemetrasenie, ohnisko, 

epicentrum, tsunami. 

Poznať príčinu vzniku zemetrasenia. Uviesť 

príklad druhu zemetrasenia a jeho dôsledkov. 

Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom 

zemetrasenia. Poznať možnosti ochrany ľudí a 

budov pred dôsledkami zemetrasenia. 

1.A,B 

Naj... svetové 

zemetrasenia 

1 Premena hornín a 

premenené horniny. 

Činitele premeny, vznik premenených 

hornín. Typické premenené horniny, 

vlastnosti, využitie.- premena hornín, 

premenená hornina, tlak, teplota, 

bridličnatý vzhľad, fylit, svor, rula, 

mramor. 

Uviesť hlavné činitele premeny hornín. Opísať 

na ukážke typickú vlastnosť premenených 

hornín. Poznať jednu premenenú horninu, 

typickú vlastnosť a jej využitie. 

 

1 Praktická aktivita č.2 Pozorovanie a rozlišovanie hornín poznať a rozlíšiť horniny vyvreté a premenené  str.62 

2.B, 3.B, 4.A 

1 Vonkajšie geologické 

procesy. 

    

 Vonkajšie geologické 

procesy.  
 

 

Pôsobenie vonkajších geologických 

činiteľov, ich prejavy.  

-vonkajšie geologické činitele, vonkajšie 

geologické procesy, rozrušovanie, 

prenášanie, usadzovanie, spevňovanie 

Poznať pôsobenie vonkajších geologických 

procesov a ich čiastkové procesy.  
 
 
 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 

1.A 

3.A 

1 Zvetrávanie. Zvetrávanie, príčiny a dôsledky. Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a 

ich dôsledky. 

1.A,C 

3.A 

 Geologická činnosť 

zemskej príťažlivosti. 

Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej 

príťažlivosti. - zemská príťažlivosť, 

opadávanie, zrútenie, zosúvanie, 

Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti.  



1 Geologická činnosť 

povrchovej vody. 

Vplyv, prejavy a dôsledky vody. 

- voda - povrchová, morská a minerálna, 

vodná erózia 

Poznať dôsledky činnosti toku rieky a morskej 

vody. 
geografia 
chémia 
 

1.B 

Minerálne 

vody a ich 

účinky, 

termálne vody 

na Slovensku 

1 Polročné opakovanie, 

hodnotenie 

   

1 Geologická činnosť 

ľadovcov. 

Vplyv, prejavy a dôsledky ľadovcov. 

- ľadovec, horský a kontinentálny ľadovec,  

moréna   

Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky 

činnosti horského ľadovca. 

1.B 

Ľadovce sveta 

 Geologická činnosť vetra. Vplyv, prejavy a dôsledky vetra. 

- vietor, hríbovité útvary, duny, spraš 

Opísať prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej 

činnosti vetra. 

1.A,3.A 

1 Usadené horniny. Podstata vzniku usadených hornín. 

Úlomkovité, organické a chemické usadené 

horniny; vznik, vlastnosti, využitie. - 

usadené horniny, vrstva 

Pomenovať usporiadanie útvarov usadených 

hornín..  

1.A,3.A 

1 Úlomkovité usadené 

horniny. 

 

Úlomkovité usadené horniny; vznik, 

vlastnosti, využitie. - úlomkovité usadené 

horniny – štrk, piesok, íl, zlepenec, 

pieskovec 

Poznať využitie nespevnenej a spevnenej 

úlomkovitej usadenej horniny 

1.A,3.A 

 Organické usadené 

horniny. 

Organické  usadené horniny; vznik, 

vlastnosti, využitie. - organické usadené 

horniny – vápenec, rašelina, uhlie, ropa 

Opísať podstatu vzniku organických usadených 

hornín. Uviesť príklad využitia organickej 

usadenej horniny. 

1.A,3.A 

 Chemické usadené 

horniny. 

Chemické usadené horniny; vznik, 

vlastnosti, využitie. - chemické usadené 

horniny - kamenná soľ, dolomit, travertín 

Poznať podstatu vzniku chemických usadených 

hornín. Uviesť príklad využitia chemickej 

usadenej horniny. 

1.B 

Sadra, rašelina 

– využitie v 

medicíne 

 Krasové procesy. Podstata krasových procesov. Povrchové a 

podzemné krasové útvary. Kvapľové a 

ľadové jaskyne.  

- krasový proces, kras, krasový útvar, 

škrapy, krasová jama, ponor, vyvieračka, 

jaskyňa, kvapeľ, kvapľová jaskyňa, ľadová 

jaskyňa. 

Poznať podstatu krasového procesu. Uviesť 

príklad povrchového a podzemného krasového 

útvaru. Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu 

podľa výzdoby. Uviesť príklad kvapľovej a 

ľadovej jaskyne na Slovensku. 

liečba 

astmatikov 

v jaskyniach, 

jaskyne 

Slovenska 

3 Dejiny Zeme 



1 Vek Zeme a skameneliny. Charakteristika skamenelín, podstata ich 

vzniku. Druhy skamenelín, príklady.  

-skamenelina, vedúca skamenelina 

Charakterizovať skamenelinu. Uviesť príklad 

skameneliny. Opísať proces vzniku 

skameneliny.  

 
 
 
 
 
 
 
MEDV 
MULV 
ENVV  
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 
 

1.B,D 

 Určovanie veku Zeme a 

hornín. 

-vek hornín, pomerný a skutočný vek Poznať postup určovania pomerného a 

skutočného veku hornín. 

1.A 

 Geologická história Zeme. 

Prahory a starohory. 

Významné geologické procesy, prejavy 

života, príklady vedúcich skamenelín. - 

prahory, starohory, prakontinent, praoceán  

Uviesť významné geologické procesy v 

jednotlivých sférach vývoja Zeme.  

1.F 

1 Prvohory Významné geologické procesy, prejavy 

života, príklady vedúcich skamenelín. 

- horotvorná činnosť, vrásnenie prvohory, 

vedúce skameneliny, trilobity, čierne uhlie. 

Uviesť význam prvohorných papradí a 

prasličiek v súčasnosti. Poznať na ukážke 

príklad vedúcej skameneliny prvohôr. 

1.F 

 Druhohory Významné geologické procesy, prejavy 

života, príklady vedúcich skamenelín. 

-druhohory, alpínske vrásnenie, vedúce 

skameneliny,  amonity, belemnity,  

Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny 

druhohôr.  

1.F 

vymretie 

dinosaurov 

1 Treťohory Významné geologické procesy, prejavy 

života, príklady vedúcich skamenelín. 

- treťohory, numulity, žraloky, dinosaury,  

predchodca človeka 

Poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja 

človeka v treťohorách. Poznať na ukážke príklad 

vedúcej skameneliny treťohôr. 

1.F 

 Štvrtohory Významné geologické procesy, prejavy 

života, príklady vedúcich skamenelín. 

- štvrtohory, ľadová doba, medziľadová 

doba, pôda, mamut, jaskynný medveď, 

jaskynný lev. 

Poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja 

človeka v štvrtohorách. Poznať na ukážke 

príklad vedúcej skameneliny štvrtohôr. 

 

 Príroda Slovenska 

2 Geologické jednotky 

Západných Karpát. 

Neživá príroda Slovenska. Geologické 

jednotky Západných Karpát. 

- Západné Karpaty, flyšové pásmo, 

bradlové pásmo, pásmo jadrových pohorí, 

veporské pásmo, gemerské pásmo. 

Poznať významné geologické procesy a vývoj 

organizmov na Slovensku. Pomenovať a určiť 

podľa ukážky geologické jednotky Slovenska 

podľa typických znakov. Uviesť príklad a 

význam typickej horniny aspoň troch pásiem. 

ENVV  
O a SR 
TP a PZ 
geografia 
 

1.A 

17 5TC: Podmienky života a vzťahy organizmov  

1 Organizmy a prostredie. Organizmy a prostredie. Vzťahy 

organizmov s prostredím, prispôsobivosť 

organizmov prostrediu, znášanlivosť 

podmienok prostredia. 

- organizmus, prostredie, vzťahy, životné 

podmienky prostredia, ekológia, 

Poznať aspoň tri anorganické a tri organické 

látky, ktoré sú súčasťou organizmov. Uviesť 

príklad závislosti organizmu od prostredia a 

vzájomného vzťahu medzi organizmami. 

Poznať prispôsobivosť organizmov životným 

podmienkam. Uviesť na príklade rozsah 

 
 
 
 
 

1.A,D 



ekologická prispôsobivosť, znášanlivosť, 

aklimatizácia. 

znášanlivosti podmienok prostredia 

organizmami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDV 
ENVV  
O a SR 
OŽ a Z 
TP a PZ 
chémia 
 

1 Neživé zložky prostredia 

-svetlo, teplo, vzduch 

Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, na 

životné podmienky a procesy organizmov. 

- životné podmienky, svetlo, slnečné 

žiarenie, fotosyntéza, teplo, teplota tela 

organizmov, vzduch, dýchanie, kyslík, oxid 

uhličitý, dusík 

Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny. 

Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo. 

Poznať prispôsobenie organizmov teplote 

prostredia. Poznať význam vzduchu pre rastliny 

a živočíchy.  

1.A,B 

Neživé zložky prostredia 

-voda, pôda 

Vplyv vody a pôdy na životné podmienky a 

procesy organizmov. 

- voda, životné prostredie, rozvádzanie 

látok, chemické procesy, obeh vody, pôda, 

zvyšky organizmov, minerálne látky, 

biogénne prvky, stopové prvky, humus 

Uviesť význam vody pre organizmy. Preukázať 

na príklade prispôsobenie organizmov množstvu 

vody v prostredí. Uviesť zložky pôdy a ich 

význam pre organizmy. 

1.A, C 

 Znečisťovanie neživých 

zložiek prostredia. 

Príčiny a dôsledky znečisťovania vody, 

vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy. 

 

Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, 

vzduchu a pôdy na život rastlín. Poznať 

dôsledky znečistenia vody, vzduchu a pôdy pre 

život živočíchov. 

1.F 

projekty 

1 Živé zložky prostredia. Populácia. Vlastnosti populácie (veľkosť, 

hustota, rast), vnútorné a vonkajšie vzťahy.  

- ekologická jednotka, jedinec, populácia, 

veľkosť populácie, rast populácie, hustota 

populácie, konkurencia, symbióza 

(spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit,  

predácia, predátor, korisť. 

Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín a 

živočíchov. Uviesť príklad početnosti populácie. 

Chápať podmienky rastu populácie. Poznať 

význam hustoty pre prežitie populácie. Rozlíšiť 

na príklade konkurenciu, predáciu, 

parazitizmus, symbiózu. 

1.A, D 

Spoločenstvo organizmov. Typy spoločenstiev. Druhová rozmanitosť, 

štruktúra, zloženie spoločenstva a 

priestorové členenie. 

 -spoločenstvo (biocenóza), priestorová 

štruktúra spoločenstva, vrstva (etáž), 

Uviesť príklad druhovej rozmanitosti. Poznať 

význam priestorovej štruktúry spoločenstva. 

Uviesť príklad dominancie v spoločenstve. 

1.A,D 

Prírodné a umelé 

spoločenstvá. 

-prírodné spoločenstvo (lesné, vodné, 

trávne), umelé spoločenstvo (poľné, 

záhradné, monokultúra). 

Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé 

spoločenstvo, suchozemské, sladkovodné a 

morské spoločenstvo. 

1.A,C 

1 Ekosystém. Zložky a typy ekosystémov. Obeh látok a 

tok energie v ekosystéme. 

- ekosystém, zložky ekosystému, 

suchozemský ekosystém, vodný 

ekosystém, obeh látok, tok energie, slnečná 

Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému. 

Poznať typy suchozemských a vodných 

ekosystémov. Uviesť príklad producenta, 

konzumenta, rozkladača. 

1.A,D 



energia, producenty, konzumenty, 

rozkladače, prírodný ekosystém, umelý 

ekosystém, dodatková energia. 

 Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému (potravové vzťahy, 

obnovovanie a vývin ekosystému). 

- potravový reťazec, pastvovo-koristnícky 

potravový reťazec, rozkladný potravový 

reťazec, potravová sieť,  potravná 

pyramída, obnova ekosystému, vývoj 

ekosystému. 

Poznať význam premeny látok a energie v 

ekosystéme. Zostaviť príklad potravového 

reťazca. Chápať význam obnovy ekosystému. 

Poznať štádiá vývoja ekosystému. 

 
 
 
 
 
 
 

1.A,D 

1 Biosféra. Zložky biosféry. - biosféra, biomy, stepi, 

savana, púšť, buš, tundra, tajga, tropické 

lesy, lesy mierneho pásma 

Rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry. Rozlíšiť 

na ukážke tri ekosystémy v biosfére podľa 

životných podmienok.  

OŽ a Z 
TP a PZ 
MEDV 
ENVV  
O a SR 
chémia 
 

1.D 

 Obeh látok a tok energie v 

biosfére. 

- obeh látok, tok energie. Vysvetliť na príklade obeh látok v biosfére. 

Poznať význam toku energie v biosfére. 

1.F 

Biologická a ekologická 

rovnováha. 

Podmienky udržania biologickej 

rovnováhy. Možnosti zachovania a 

ohrozenia ekologickej rovnováhy. 

- druhová rozmanitosť (biologická 

rozmanitosť),  biologická rovnováha, 

spätná väzba, ekologická rovnováha, 

stabilita ekosystému, nestabilita 

ekosystému. 

Poznať význam biologickej rovnováhy. Chápať 

spätnú väzbu na príklade. Uviesť príklad 

narušenia biologickej rovnováhy. Poznať 

význam ekologickej rovnováhy. Porovnať 

stabilný a nestabilný ekosystém. Uviesť tri 

príklady narušenia ekologickej rovnováhy. 

Poznať zásady ekologického hospodárenia v 

krajine. 

1.A, D 

1 Globálne ekologické 

problémy 

- kyslé dažde, smog 

Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti 

riešenia. 

-kyslé dažde, smog 

Poznať príčiny a dopady vzniku smogu a 

kyslých dažďov. Uviesť príklad zabránenia 

vzniku smogu, kyslých dažďov.  

1.F, 3.C 

projekty 

Globálne ekologické 

problémy 

- skleníkový efekt, 

stenčovanie ozónovej 

vrstvy 

Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti 

riešenia.  - ozónová vrstva, ozón, ozónová 

diera, globálne otepľovanie, skleníkový 

efekt, skleníkové plyny, 

Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej 

vrstvy, skleníkového efektu. Uviesť príklad 

zabránenia vzniku skleníkového efektu.  

1.F, 3.C 

 

projekty 

Globálne ekologické 

problémy 

-  hromadenie odpadov 

Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti 

riešenia. 

- odpady, druhotné suroviny, recyklácia, 

biologický odpad, rádioaktívny odpad, 

energia, zdroje energie, alternatívne 

energetické zdroje. 

Uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov. 

Uviesť význam recyklácie druhotných surovín. 

Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj 

energie a jeho prínos. 

1.F, 3.C 

 

projekty 



 1 Záverečné  opakovanie, 

hodnotenie 

    


