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UČEBNÉ OSNOVY - BIOLÓGIA 5. ročník ZŠ 
 
Školský rok: 2015/2016 
Ročník: piaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: šiesty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA 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 chápanie 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, chápanie 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. 
 
CIELE PREDMETU  
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 
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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 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch. 
 

5. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

3 Príroda a život okolo 
nás 

Poznávame prírodu 
Poznávame rastliny a 
živočíchy. Praktické 
aktivity 

 rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu 
 predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny 
 uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu 
 ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo 

príroda, živé a neživé prírodniny 
základné postupy pozorovania 
prírodnín 
práca s lupou a mikroskopom 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 osvojiť si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
 nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a 

uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 
 
 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

20 II. Život v lese Ako žije les 
Lesné dreviny 
Význam lesných drevín 
Lesné mikroorganizmy a 
nekvitnúce byliny 
Lesné kvitnúce byliny 
Lesné huby a lišajníky 
Lesné bezstavovce 
Iné lesné bezstavovce 
Lesné obojživelníky a 
plazy 
Lesné vtáky 
Lesné cicavce 
Lesný ekosystém 
 

 poznať základnú stavbu tela dreviny 
 uviesť význam pôdnych baktérií v lese 
 poznať na ukážke jedlé a jedovaté huby 
 rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov 
 poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov 
 rozlíšiť križiaka kliešťa a mravca 
 poznať skokana, jaštericu a vretenicu 
 rozlíšiť obojživelníka a plaza. 
 rozlíšiť vtáky žijúce v lese 
 uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca 

lesný ekosystém ako životný 
priestor organizmov 
predstavitelia lesných rastlín, 
húb a živočíchy podľa vonkajších 
znakov, životných prejavov a 
potravových vzťahov 
 význam lesných organizmov pre 
život v lese 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
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 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne 
 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
 získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu 
 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o prírodných hodnotách svojho regiónu 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 pozorovať život listnatých a ihličnatých drevín počas roka 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí. 
 
 

 
 

 Význam drevín pre život organizmov 
 uviesť rôzne možnosti použitia dreva ako suroviny 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

20 III. Život vo vode 
a na brehu 

Voda a jej okolie 
Vodné rastliny 
Brehové rastliny 
Drobné vodné živočíchy 
Vodné bezstavovce 
Hmyz žijúci vo vode a na 
brehu 
Vodné a brehové 
stavovce 

 uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov 
 vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy 
 vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode 
 poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode 
 poznať jednu brehovú drevinu a bylinu 
 uviesť význam brehových drevín 
 poznať črievičku, nezmara a vodné živočíšne mikroorganizmy 
 opísať spôsob obstarávania potravy nezmara 
 uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom 

vodný ekosystém ako životný 
priestor organizmov 
predstavitelia vodných a 
brehových organizmov podľa 
vonkajších znakov, životných 
prejavov a potravových vzťahov 
význam vodných a brehových 
organizmov pre život vo vode a 
okolí 
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Ryby 
Obojživelníky a plazy vo 
vode a na brehu 
Vodné vtáky 
Vodné cicavce 
Vodný ekosystém 

 poznať vodného ulitníka, lastúrnika, a význam pijavice v medicíne 
 rozlíšiť na ukážke raka 
 zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka 
 poznať jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na 

brehu 
 rozlíšiť časti tela  kapra 
 uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode 
 rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby 
 rozlíšiť skokana a mloka a opísať ich život vo vode a na brehu 
 rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov 
 opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie 
 uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode 
 uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry, bobra a spôsob ich života 

 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž          

v náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne 
 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
 získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu 
 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 

 
 
 

 Voda a jej okolie 
 vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene vody 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 
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18 IV. Život na poliach a 
lúkach  

Lúky, pasienky a polia 
Lúčne rastliny a huby 
Poľné plodiny 
Obilniny a krmoviny 
Olejniny a okopaniny 
Lúčne a poľné 
bezstavovce 
Lúčne a poľné stavovce 
Obojživelníky a plazy na 
poliach a lúkach 
Lúčne a poľné vtáky 
Lúčna a poľné cicavce 
Trávnatý ekosystém 

 rozlíšiť pole a lúku, vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí 
 zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy 
 poznať liečivú rastlinu, tri lúčne byliny a uviesť poľného živočícha 
 poznať hubu pečiarku podľa typických znakov 
 uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami, uviesť význam 

lúčnych tráv 
 poznať a pomenovať pšenicu, ovos, kukuricu ďatelinu a uviesť príklad 

troch výrobkov z obilnín 
 uviesť príklad krmoviny 
 poznať a pomenovať slnečnicu a repku 
 porovnať význam slnečnice, repky a repy 
 poznať a pomenovať ľuľok zemiakový a vedieť vysvetliť význam 

zemiakovej hľuzy pre človeka 
 uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy 
 poznať dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli a nebezpečenstvo 

niektorého premnoženia 
 odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť význam 

ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach 
 poznať tri vtáky žijúce na lúke a poli, uviesť význam jarabice a bažanta pre 

život na poli, preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na 
poliach a lúkach 

 poznať tri vtáky žijúce na lúke a poli, uviesť význam jarabice a bažanta 
 preukázať na príklade význam dravých vtákov v prírode 

poľný a trávnatý ekosystém, ako 
životný priestor organizmov 
predstavitelia  poľných a lúčnych 
organizmov podľa vonkajších 
znakov, životných prejavov a 
potravových vzťahov 
význam poľných a lúčnych 
organizmov pre život na poliach a 
lúkach a výživu človeka 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
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 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 
náročných životných situáciách 

 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne 
 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
 získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu 
 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 

 Obilniny 
 Olejniny a okopaniny 
 uviesť význam, spôsob pestovania, náklady spojené s pestovaním a cena vyplývajúca zo spôsobu pestovania 

Odporúčané námety praktických aktivít 5h  Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom 
 Pozorovanie drobno zrnka lupou a mikroskopom 
 Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.) 
 Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb 
 Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom 
 Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry 
 Pozorovanie vonkajších znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu 
 Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v životnom prostredí, podľa atlasu, obrazov, herbárových 

položiek, trvalých preparátov, a pod.) 

Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, 
dlhodobé) 

 Stopy živočíchov v lese 
 Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka 
 Hniezdenie vtákov 
 Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu 
 Vplyv znečistenej vody na vodné mikroorganizmy 
 Rast obilniny od siatia po žatvu 
 Rast ľuľka zemiakového od sadenia po zber hľúz 

Námety na tvorbu projektov  Les a lesné spoločenstvá v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska) 
 Vodné a brehové organizmy v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska). Vplyv znečistenia ovzdušia na stav drevín 

v našej obci (meste, okolí školy) 
 Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných organizmov v okolí 
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 Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska,  liečivé rastliny v mojom okolí 
 Výskyt vtákov v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska) 
 Vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranu vtákov v našej obce (okolí školy, bydliska) 

 

 

 

 

6. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

12 Život s človekom a v 
ľudských sídlach 
 
 

Úvod do vyučovania 
biológie  
Ľudské sídla a ich okolie  
 
Rastliny pestované v 
záhradách  
 
 
Ovocné rastliny  
 
 
Včelárstvo, rybárstvo a 
rybnikárstvo  
 
Chovateľsky významné 
vtáky 
 
Chovateľsky významné 
cicavce  
Nežiaduce živočíchy v 
domácnosti a pre 
človeka  
Nežiaduce cicavce v 
okolí ľudských obydlí  
Živočíchy v okolí 
ľudských sídel 

 oboznámenie žiakov s obsahom predmetu biológia 
 poučenie žiakov BOZP 
 uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov.  
 rozlíšiť špecifiká spoločenstva vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich okolí, 

zhodnotiť vplyv človeka na prostredie organizmov 
 pestované rastliny a živočíchy žijúce v ľudských sídlach a v ich okolí 
 vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní 

plodín, vysvetliť význam zeleniny 
 poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy, poznať na ukážke a 

pomenovať dve rastliny s drobným dužinatým ovocím, vysvetliť význam 
ovocia pre zdravie človeka 

 opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli, uviesť 
príklady významu chovu včely pre človeka, vysvetliť význam rýb pre 
človeka 

 na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky, opísať 
chovateľsky významné vtáky 

 rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat,  uviesť dôsledky 
pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat 

 zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita, 
poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi, poznať spôsob 
odstránenia vší z vlasov 

 uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti, poznať spôsoby 
ochrany pred myšami a potkanmi 

 uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade, vysvetliť škodlivosť 
premnoženia niektorých bezstavovcove, opísať význam spevavých 
vtákov v okolí domácnosti, poznať na ukážke troch spevavých vtákov 

 
 
ľudské sídlo, zdomácňovanie, 
šľachtenie, odroda, plemeno  
 
zelenina cibuľová, hlúbová, 
koreňová, plodová, strukoviny  
 
rastliny hospodárske, ovocné  
 
 
včela, včelstvo, včelárstvo, ryby, 
rybárstvo, rybnikárstvo  
 
domáce vtáky 
 
 
 
zvieratá hospodárske, domáce  
škodcovia, parazity vonkajšie, 
vnútorné, prenášače nákazy, 
prevencia,  
premnoženie hlodavcov, hmyzu  
dezinfekcia, dezinsekcia, 
deratizácia 
biologická ochrana, spevavce 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Biológia 5.- 9. ročník ZŠ 

 

 

10 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa 
v domácnosti.  
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov v osobných financiách./ 
Č.k.6: Vedieť zhrnúť stručne princípy ochrany spotrebiteľov  

 
 

 Pestované rastliny v záhradách 
 Pestované ovocné stromy a kry 
 vedieť popísať svoje vlastné skúsenosti s prácami pri pestovaní a vysvetliť výhody pestovania zeleniny 

a ovocia v záhradách a sadoch 
 

 Rybárstvo a rybnikárstvo 
 Chovateľsky významné vtáky  
 Chovateľsky významné cicavce 
 vedieť si vybrať z množstva výrobkov, dbať na čerstvosť,  podporiť výrobcov v regióne a v prípade nespokojnosti 

vedieť kroky pri riešení reklamácie 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 navrhnúť a realizovať projekt na poznávanie organizmov žijúcich v okolí svojho bydliska alebo školy, prezentovať 
výsledky z projektu 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

18 Živé organizmy 
a ich stavba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezstavovce 

 
 

Stavba bunky 
 
 
 
Vírusy a baktérie  
 
 
 
 
Jednobunkové 
organizmy 
Mnohobunkové 
organizmy  
Stavba tela nekvitnúcich 
rastlín  
Stavba tela kvitnúcich 
rastlín 
Koreň  
 
List  
 
Kvet  
 
 
 
Plod a semeno  
 
 
Huby s plodnicou 
 
Iné huby a lišajníky 
 
Drobné vodné živočíchy 
- pŕhlivce  

 pozorovanie vnútornej stavby rastlinných orgánov 
 rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku podľa stavby  
 vymenovať základné funkcie častí bunky  
 pozorovať bunky mikroskopom 
 vysvetliť, aký význam majú pre človeka mikroorganizmy 
 porovnať stavbu vírusu a baktérie, rozhodnúť, či pôvodcom nákazy 

chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria, uviesť príklad troch 
nákazlivých ochorení, uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a 
bakteriálnych nákaz  

 pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela 
  a kvitnúcej rastliny na ukážke  
 vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastlín  
 spracovať a prezentovať výsledky pozorovania rôznymi formami 
 rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky koreňové 

vlásky, uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom, vysvetliť význam 
koreňa pre rastlinu 

 určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu ,vymenovať 
látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu 
vylučujú  uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie 

 rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik, opísať na schéme 
opelenie kvetu,  zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny 

 určiť na ukážke plodu oplodie a semeno, rozlíšiť na ukážke dužinatý a 
suchý plod, pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy, vysvetliť 
význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka 

 porovnať stavbu tela húb s plodnicami a bez plodníc 
 rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou, rozlíšiť na ukážke hubu 

s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach 
 rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela, uviesť význam 

výtrusnice plesne, opísať na ukážke stavbu tela lišajníka 
 vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha 
 vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená 
 uviesť význam vajíčok a spermií nezmar  
 vysvetliť význam púčikov u nezmara, vysvetliť význam slova obojpohlavný 

živočích 

bunka, bunkové organely  
 
 
 
 
mikroorganizmy (baktérie, 
plesne, kvasinky) 
vírusy, baktérie  
 
organizmus jednobunkový, 
mnohobunkový  
pletivo, tkanivo, orgán, 
orgánová sústava, organizmus  
stavba rastlín vonkajšia, 
vnútorná  
 
koreň 
stonka 
 list 
kvet 
kvetný obal 
tyčinky 
piestik 
plod 
semeno 
fotosyntéza 
 
huby s plodnicou 
huby bez plodníc 
vlákno, podhubie, výtrusnica 
huby s plodnicou 
huby bez plodníc 
obojpohlavný živočích 
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Vnútorné parazity – 
ploskavce a hlístovce 
 
 
Živočíchy s obrúčkami - 
obrúčkavce  
 
Živočíchy s článkovaným 
telom - článkonožce  
 
 
Článkonožce - hmyz 

 uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta 
 opísať prijímanie potravy hlísty a pásomnice  
 vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia 

a zeleniny pred konzumáciou 
 uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb 
 zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy dážďovky 
 zdôvodniť názov rebríkovej nervovej sústavy dážďovky 
 vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka 
 pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík 
 uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru 
 porovnať dýchacie orgány pavúka a raka 
 uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy 
 pomenovať dýchací orgán hmyzu 
 zdôvodniť názov rebríkovej nervovej sústavy hmyzu 
 pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov 

životný cyklus parazitov  
 
 
ploskavce a hlístovce 
 
 
obrúčkavce 
rebríková nervová sústava 
článkonožce 
stavba tela bezstavovcov 
vonkajšia, vnútorná (sústava 
tráviaca, obehová, dýchacia, 
nervová, zmysly) 
rozmnožovanie a vývin 
bezstavovcov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž      v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 navrhnúť a realizovať projekt na poznávanie húb 
 prezentovať výsledky z projektu 

Odporúčané námety praktických aktivít 3h  Pozorovanie vnútornej stavby rastlinných orgánov 
 Naklíčiť podľa návodu semeno a pozorovať jeho stavbu. Zisťovať a overovať podmienky klíčenia semien. Overiť 

význam klíčnych listov pre život rastliny 
 Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb 

 

7. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 

hodín 

Tematický celok 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

15 Stavovce 

Stavba tela 

stavovcov 

 

 Orgánové 

sústavy 

stavovcov 

Povrch tela stavovcov 

Spoločné a odlišné 

znaky 

 

Oporná sústava 

stavovcov 

 Pohybová sústava 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

 

 

 

 

 

 

Tráviaca sústava rýb, 

obojživelníkov, plazov a 

vtákov 

 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 

 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 

 opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov 

 uviesť príklad stavovca s jedovými zubami 

stavovce  
orgán, orgánová sústava  
orgánové sústavy stavovcov, 
sústava krycia 
 
oporná, pohybová sústava 
 
kostra končatín 
význam dutých kostí 
 
 
svalstvo končatín 
svalstvo vnútorných orgánov 
svalstvo srdca 
stavovce pohybujúce sa 
plávaním, behom, 
skákaním, lietaním, 
plazením, kráčaním 
 
tráviaca sústava 
rýb  
obojživelníkov 
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 Tráviaca sústava 

cicavcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

 

 

Dýchacia sústava 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

Obehová sústava 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

 

Vylučovanie 

 Močová sústava 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

Nervová sústava 

stavovcov 

Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

 

 

Zmyslové orgány 

stavovcov 

 uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, 

plazov, niektorých 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 

 uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami 

 pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého 

obojživelníka 

 porovnať dýchacie orgány rýb, plazov,  vtákov a cicavcov 

 zdôvodniť úhyn ryby, ak je  dlhší čas mimo vody 

 vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov 

 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 

 vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov 

 zdôvodniť význam vylučovania 

 pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje 

tekutých odpadových látok 

 pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov 

 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 

 opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov 

 uviesť príklad stavovcov s dobrým čuchom 

plazov 
vtákov cicavcov 
jedové zuby 
hlodavé zuby a kly 
bylinožravé, mäsožravé 
hmyzožravé, všežravé cicavce 
prežúvavce a  neprežúvavce 
dýchacia sústava 
žiabre,  pľúca 
rozdielnosť dýchacích orgánov 
rýb, plazov, vtákov a cicavcov 
 
obehová sústava 
krv 
srdce a cievy 
 
 
 
vylučovanie, močová sústava 
obličky 
odpadové látky 
orgány močovej sústavy 
 
 
nervová sústava 
nervová regulácia 
ústredná nervová sústava 
mozog 
podnet, nervový vzruch 
reflexný oblúk 
podmienený a nepodmienený  
reflex 
zmysly 
-zrak 
-sluch  
-čuch 
-hmat 
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 Základné funkcie 

a význam orgánov 

Rozmnožovanie 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

Rozmnožovacia sústava 

stavovcov 

 Základné funkcie 

a význam orgánov 

Vývin mláďat 

starostlivosť 

o potomstvo 

 

Typické životné prejavy, 

správanie stavovcov 

 

 

Význam stavovcov 

v prírode a pre človeka 

 

 

 

Ochrana stavovcov 

Ohrozenia a možnosti 

ochrany 

 uviesť príklad uloženia hmatového orgánu stavovca 

 vysvetliť význam bočnej čiary rýb 

 uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a sluchom 

 uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov 

 pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky 

 vysvetliť podstatu oplodnenia 

 vysvetliť význam rozmnožovania 

 opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby 

 opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka 

 porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka 

 opísať na ukážke vývin mláďat cicavcov 

 

 

 

 uviesť príklad stavovca aktívneho v noci 

 uviesť význam značkovania priestoru 

 vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca 

 uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka 

 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 

 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 

-chuť 
rozmnožovanie 
obojpohlavnosť 
pohlavné bunky samčie a 
samičie 
rozmnožovanie a vývin 
stavovcov  
oplodnenie vonkajšie, 
 vnútorné, 
vývin jedinca mimo tela samice, 
v tele samice 
 
 
životné prejavy a správanie 
stavovcov 
 
význam a využitie stavovcov 
škodlivosť niektorých stavovcov 
 
úhyn dravých vtákov 
úhyn rýb 
úhyn obojživelníkov 
 
 
ochrana stavovcov 
možnosti ochrany 
 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
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 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 

 cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 

a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 

1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 

životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 

životných priorít a východísk zabezpečenia životných 

potrieb 

 

 
 
 Význam stavovcov v prírode a pre človeka 
 Ochrana stavovcov 
 poukázať na nutnosť ochrany prírody a nutnosť trestať priestupky pokutami v závislosti od 

ohrozenia živočíchov 

Počet 

hodín 

Tematický celok 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

2 Ľudský 

organizmus 

a ľudské 

spoločenstvo 

Ľudský a živočíšny 

organizmus, 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 

znaky ľudského organizmu, 
ľudské spoločenstvo  
rasizmus 
 
 

37 Človek a jeho 

telo 

Povrch tela a 

kožná sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koža, jej stavba a 

funkcie  

Význam pre styk 

s vonkajším prostredím 

a vnútorným prostredím 

Starostlivosť o kožu 

Typické poranenia, 

zásady predlekárskej 

prvej pomoci 

 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 

 sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary 

 zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku 

 opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny 

a omrzliny 

 predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera 

 opísať na ukážke stavbu kosti 

stavba a funkcia orgánových 
sústav 
 koža 
kožné útvary 
poranenia kože 
nebezpečenstvo opaľovania 
zásady prvej pomoci 
ošetrenie pľuzgiera a odreniny 
popáleniny a omrzliny 
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Oporná a 

pohybová 

sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráviaca sústava 

 

 

 

Kosti 

 Kostra a jej stavba 

Význam kostí a kostry 

 

 

 

Lebka a chrbtica, 

 stavba a význam 

 

Kostra končatín 

 Stavba kostry horných a 

dolných končatín 

 

 

 

Svaly 

 Svalové tkanivá 

 Činnosť a význam 

svalov 

Svaly hlavy, trupu 

a končatín 

 

Význam opornej a 

pohybovej sústavy 

Poranenia kostí a svalov 

 

 

 

 

 

Tráviaca sústava 

Stavba a činnosť 

orgánov tráviacej 

sústavy 

 ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, 

rebrá, hrudnú kosť 

 rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, 

kĺbom 

 zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na 

ňom zúčastnili 

 určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky 

 určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky 

 určiť na ukážke kostry časti chrbtice 

 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 

 určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva 

 porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového 

tkaniva 

 opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu 

 zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky 

v lakti 

 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 

 predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a 

zatvorenej zlomenine 

 ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení 

 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 

oporná a pohybová sôstava 
stavba kostí 
hrudník, chrbtica,  lebka, stavce, 
rebrá, hrudná kosť 
väzivo, chrupka, zrasty, kľb 
kosti mozgovej časti lebky 
kosti tvárovej časti lebky 
kostry časti chrbtice 

 

 
 
horné a dolné končatiny 
 
kosti ruky a nohy 
 
 
 
svaly, svalové tkanivá 
hladké a priečne pruhované 
svaly 
svaly hlavy, trupu a končatín 

 

svaly hornej a dolnej končatiny 

poranenia kostí a svalov 

zlomeniny otvorené a zatvorené 

 

predlekárska  prvá pomoc 

 

 

 

 

 

tráviaca sústava 

časti zuba, druhy zubov 

mliečny a trvalý chrup 
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Dýchacia 

sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zložky potravy 

 Premena látok a 

energie 

 Energetická hodnota 

potravín 

Zásady správnej výživy 

Zlozvyky v stravovaní, 

poškodenia a prevencia 

ochorení tráviacej 

sústavy 

 

 

 

 

 

Dýchacia sústava 

Stavba a funkcia 

orgánov dýchacej 

sústavy 

Dýchanie 

 Mechanizmus 

vonkajšieho dýchania  

Starostlivosť o dýchaciu 

sústavu 

 Škodlivosť fajčenia, 

vdychovania toxických 

látok 

Poškodenia dýchacej 

sústavy 

 Zásady prvej 

predlekárskej pomoci 

Význam dýchacej 

sústavy 

 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 

 uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka 

 zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka 

 uviesť príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť 

tráviacej sústavy 

 zdôvodniť škodlivosť prejedania 

 uviesť následky hladovania človeka 

 uviesť význam tráviacej sústavy 

 opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy 

 rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty 

 opísať priebeh výmeny dýchacích plynov v pľúcach 

 

 vysvetliť podstatu dýchania 

 porovnať zloženie vdychovaného a vydychovaného plynu 

 vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly 

 zistiť pohyby bránice a medzirebrových svalov pozorovaním 

nádychu a výdychu 

 zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka 

 uviesť názov škodlivej látky v cigaretách 

 uviesť príklad účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu 

 

 opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu 

 opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní 

 uviesť význam dýchacej sústavy pre život človeka 

 

 určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam 

 vymenovať krvné skupiny 

 uviesť význam transfúzie krvi 

zložky potravy 

význam enzýmov 

trávenie, vstrebávanie, látková 

premena 

cukry, tuky,bielkoviny 

správna výživa 

potraviny s vysokou a nízkou 

energetickou hodnotou 

vitamíny a minerálne látky 

význam zeleniny a ovocia 

škodlivosť pitia alkoholu 

prejedanie,  hladovanie a ich 

následky 

pitný režim človeka 

potravinová pyramída 

dýchacia sústava a jej časti 

horné a dolné dýchacie cesty 

výmena dýchacích plynov 

 

vdychovaný a vydychovaný plyn 

dýchacie svaly 

medzirebrové  svaly 

nádych a výdych 

čistota ovzdušia 

toxické látky 

škodlivosť fajčenia 

poškodenie dýchania 

 

umelé dýchanie 

prvá pomoc 

 

 

 

obehová sústava 
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Obehová 

sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylučovanie a 

močová sústava 

 

 

 

 

 

 

 

Regulačné 

sústavy 

 

 

 

 

Krv,  zložky krvi, 

vlastnosti, krvné skupiny 

 Darcovstvo a význam  

krvi  

Srdce 

 Stavba a činnosť srdca, 

krvný obeh 

Krvné cievy 

 Význam a činnosť ciev 

Miazgové cievy a slezina  

 Význam obehovej 

sústavy 

Poškodenia obehovej 

sústavy 

 Zásady predlekárskej 

prvej pomoci pri 

krvácaní a zastavení 

činnosti srdca 

 

Vylučovanie 

 Močová sústava 

 Stavba a činnosť, 

poškodenia a prevencia 

ochorení 

 

 

 

 

Regulovanie organizmu 

Látková a nervová 

regulácia  

Význam regulačných 

sústav 

 darovať krv-zachrániť život 

 označiť a pomenovať na ukážke časti srdca 

 opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh 

 uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť srdca 

 rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu 

 rozlíšiť tepny a žily podľa smeru prúdenia krvi 

 poznať význam miazgy pre ľudský organizmus 

 opísať význam miazgových ciev 

 určiť umiestnenie a význam sleziny 

 vysvetliť funkcie obehovej sústavy 

 zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev 

 uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného 

nevhodným spôsobom života 

 ukázať na ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž srdca 

 opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení tepny 

a žily 

 vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského 

organizmu 

 určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich tvar 

 ukázať na svojom tele uloženie obličiek 

  

 vysvet1iť význam obličiek a močových ciest 

 uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy 

 vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek 

 zdôvodniť význam pitia tekutín  pre funkciu obličiek 

 vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka 

 pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka 

 pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú 

reguláciu 

 uviesť význam regulovania činnosti organizmu 

 určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním 

 uviesť význam inzulínu 

 uviesť príklad významu troch žliaz s vnútorným vylučovaním 

 

 krv, zložky krv, krvné skupiny 

darovanie a transfúzia krvi 

srdce, časti srdca 

veľký a malý krvný obeh 

chlopne, ich náhrady 

tepny, žily a vlásočnice 

význam a smer prúdenia krvi 

miazgové cievy 

slezina 

 

pohyb pre zdravú činnosť srdca  

ochorenia zapríčinené 

nevhodným spôsobom života 

nepriama masáž srdca 

prvá  j pomoc pri poranení 

tepny žily 

 

 

vylučovacia a močová sústava 

obličky, ich tvar 

umiestnenie obličiek 

močové cesty 

ochorenia obličiek 

a močovodov 

prevencie ochorení 

pitný režim 

 

 

 regulačné sústavy  
látková a nervová regulácia 
žľazy s vnútorným vylučovaním 
inzulín 

hormóny ich funkcie 
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Žľazy s vnútorným 

vylučovaním 

 Význam hormónov 

Nervová sústava 

 Stavba a funkcia 

nervov, reflexná povaha 

nervovej činnosti 

 

 

 

Zmyslové orgány chuti, 

čuchu a hmatu 

Receptory a zmyslové 

vnemy 

Zrak 

 Sluch 

Stavba, činnosť a 

význam zrakového 

a sluchového orgánu 

Poškodenia zraku 

a sluchu 

 Zásady hygieny zraku 

a sluchu 

Vyššia nervová činnosť 

Myslenie, pamäť, reč, 

schopnosti a vedomosti 

človeka 

Zásady hygieny duševnej 

činnosti 

 Význam nervovej 

sústavy 

 Zásady predlekárskej 

prvej pomoci pri 

 opísať význam nervovej bunky 

 pomenovať časti reflexného oblúka na schéme 

 uviesť príklad reflexnej činnosti človeka 

 opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy 

 určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu, vysvetliť význam 

mozgovej kôry predného mozgu 

 uviesť základné časti obvodovej nervovej sústavy 

 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 

 opísať na ukážke stavbu oka 

 opísať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti 

 opísať na príklade možnosti poškodenia zraku 

 určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné ucho 

 pomenovať na ukážke časti stredného ucha 

 určiť na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu 

 opísať na príklade možnosti poškodenia sluchu 

 vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán 

 vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán 

 uviesť príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom lebo 

sluchom 

 uviesť príklad podmieneného reflexu 

 uviesť príklad nepodmieneného reflexu 

 uviesť význam myslenia a reči v živote človeka 

 vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti 

 uviesť na príklade správneho režimu dňa 

 opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení mozgu, 

chrbtice a miechy 

 rozlíšiť protišokovú a stabilizovanú polohu na ukážke 

 určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné orgány 

 vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské a mužské 

pohlavné bunky 

 uviesť dĺžku trvania tehotenstva 

 

nervové bunky 

reflexný oblúk 

reflexná činnosť 

ústredná nervová sústava 

časti mozgu a mozgovej kôry 

obvodová nervová sústava 

 

 

chuť, čuch a hmat 

orgán chuti, čuchu a hmatu 

 

zrak 

 sluch 

 zrakový a sluchový orgán 

stavba oka 

časti ucha 

chyby oka 

poškodenia sluchu 

starostlivosť o zrakový orgán 

starostlivosť o sluchový orgán 

 

 

vyššia nervová činnosť 

myslenie, pamäť, reč 

podmienený reflex 

nepodmienený reflex 

duševná hygiena 

režim dňa 

prvá pomoc pri poranení 

mozgu, chrbtice a miechy 

protišoková a stabilizovaná 

poloha 
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Rozmnožovanie, 

vývin jedinca 

a rodičovstvo 

poranení mozgu, 

chrbtice a miechy 

Rozmnožovacia sústava 

Pohlavné bunky ich 

funkcia 

 Stavba a funkcia 

reprodukčných orgánov 

Vývin jedinca 

Oplodnenie, 

tehotenstvo a pôrod 

 Obdobia ľudského 

života 

Pohlavné ochorenia 

Prevencia pohlavných 

ochorení a AIDS 

Priateľské a partnerské 

vzťahy, rodina 

 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 

 uviesť príklad  troch znakov dospievania 

 uviesť typické znaky troch období ľudského života 

 uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy 

 opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej predchádzania 

viesť zásady predchádzania pohlavných ochorení 

 uviesť príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci  

 uviesť na príklade význam rodiny 

 

 

 
rozmnožovacia sústava 
 
vývin jedinca 
tehotenstvo 
plod a spôsob jeho výživy 
 
 starostlivosť o dieťa  
materské mlieko 
znaky dospievania 
obdobia ľudského života 
pohlavné choroby 
predchádzania pohlavných 
chorôb 
priateľské a partnerské vzťahy 
rodina 
 plánované rodičovstvo 
antikoncepcia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné 

prostredie 

 rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí 

 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách 

(školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 

 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych 

a globálnych súvislostiach 

 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 

 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a 

psychickú záťaž v náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 

7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie  

primeraných stratégií riadenia rizík. 

Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 

účel.  

Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený 

možnosti úrazu. 

 

 

 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a uviesť možnosť úrazového poistenia a poistenia 

majetku 

 význam opornej a pohybovej sústavy 

 poškodenia zraku a sluchu 

7 Zdravie a život 

človeka 

Vonkajšie vplyvy na 

ľudské zdravie 

 Zdravie a choroba 

Nákazlivé ochorenia, 

očkovanie, prevencia 

 

 

Toxické a návykové látky 

Vplyv na zdravie človeka 

 Drogové závislosti a ich 

prevencia 

 

Vnútorné vplyvy na 

ľudské zdravie 

 Dedičné vlastnosti a 

vplyv na zdravie a život 

človeka 

 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 

 

 

 uviesť príklad návykovej látky 

 vysvetliť na príklade drogovú závislosť 

 zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej závislosti zdravie 

človeka 

 uviesť zásady prevencie drogových závislostí 

 uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka 

 uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka 

 uviesť príklad dedičného ochorenia 

 

ochorenia orgánových sústav, 
úrazy  
zásady predlekárskej prvej 
pomoci  
infekčná choroba, 
choroboplodné 
mikroorganizmy, inkubačná 
doba  
prevencia, imunita, očkovanie  
toxické a návykové látky 
psychoaktívne látky 

(legálne a nelegálne drogy) 

závislosť, fajčenie, alkohol 

prevencie drogových závislostí 
 

dedičnosť a dedičné vlastnosti 
dedičné ochorenia 
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Schopnosti a osobitosti 

človeka 

 

Životný štýl 

 Etické a morálne 

princípy, kultúra 

medziľudských vzťahov 

Vzťah človeka k prírode 

 

 uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti 

 vyjadriť vlastný názor na význam záujmov, sebapoznávania, 

vzdelávania a rozvoj zručností pre život človeka 

 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 

záujmy sebapoznávanie 
vzdelávanie jedinca  
rozvoj zručností 
zdravie, zdravý životný štýl, 
režim dňa, stres, hygienické 
zásady, intímna hygiena, 
alkoholizmus, obezita, 
hladovanie, fajčenie  
výživa, zložky potravy, , 
stravovacie návyky  
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné 

prostredie 

 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 

 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách 

(školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 

 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych 

a globálnych súvislostiach 

 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 

 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a 

psychickú záťaž v náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych 

produktov 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 

a rozhodovacích procesov osobných financiách. 

Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

o produktoch. 

7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie  

primeraných stratégií riadenia rizík. 

Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 

účel.  

Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený 

možnosti úrazu. 

 

 

 zložky potravy 

 premena látok a energie 

 zásady správnej výživy 

 vedieť vyhľadať nielen cenovo výhodné potraviny , ale vedieť ich zvoliť aj nutrične vyvážené.) 

 

 životný štýl 

 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a uviesť možnosť úrazového poistenia a poistenia 

majetku 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 zhotovenie potravinovej-výživovej pyramídy 

Odporúčané námety praktických aktivít 5h  praktické cvičenie mikroskopické porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a srsti cicavca 

 opísať stavbu šupiny ryby(tvar, farbu, pravidelnosť prírastkových kruhov), vtáčieho pera(obrysové 

perie, páperie), srsti cicavca (význam srsti pre cicavce)a zobraziť ich nákresom 

 nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania, prejavy dýchania v pokoji a pri námahe 

 nácvik prvej pomoci pri krvácaní zo žily, tepny a pri zastavení činnosti srdca 

 nácvik prvej pomoci poškodení mozgu, chrbtice, miechy, šoku, nácvik stabilizovanej a protišokovej 

polohy 

 

8. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

2 Neživá príroda 
a jej poznávanie 

Neživá a živá príroda 
Závislosť organizmov 
človeka od neživej 
prírody 

 preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody 
 uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu 
 poznať význam nerastných surovín pre život človeka 

živá  neživá príroda 
poznávanie živej a neživej 
prírody 
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Význam vied o Zemi 
a poznávania neživej 
prírody 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa 
v domácnosti. Prijímať nákupné rozhodnutia na základe 
hodnoty vecí. 

 
 

 Neživá príroda 
 
 
 
 

 
 uviesť príklady hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom 

na materiál 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

3 Zem a jej stavba Stavba Zeme 
Sféry zemského telesa 
Základná stavba 
zemskej kôry  pevnín a 
dna oceánov 
Pohyby zemskej kôry 
a ich príčiny 
Vzďaľovanie, 
približovanie 
a podsúvanie 
litosferických platní 
 

 určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér zemského telesa 
 rozlíšiť na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú kôru 

 
 
 
 

 poznať príčinu pohybu litosferických platní 
 uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických platní 
 opísať na ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry 

 

sféry Zeme 
zemské teleso 
zemská kôra 
 pevninská 
oceánska 
 
 
 
pohyby zemskej kôry 
litosferické platne 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych 

produktov 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

3 Stavebné 
jednotky zemskej 
kôry 

Minerály a horniny 
Charakteristika a vznik 
 minerálov 
Vnútorná stavba a tvar 
minerálov 
Vlastnosti, význam a 
ochrana minerálov 

 charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad 
 charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad 
 rozlíšiť na ukážke minerál a horninu 
 uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín 
 poznať podstatu vzniku minerálov 
 pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti kryštálov 
 vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov 
 uviesť príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti minerálu 
 poznať jednu chemickú vlastnosť minerálu 

 

minerály 
horniny 
mechanické, optické  
a chemické vlastnosti minerálov 
 
ochrana minerálov 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 
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15 Geologické 
procesy a dejiny 
Zeme 

Geologické procesy a 
zdroje 
Katastrofické 
geologické  procesy a 
ich dôsledky pre 
človeka 
Magmatická  činnosť 
 Sopečná činnosť 
 Sopky a prejavy ich 
činnosti 
Vyvreté horniny 
Vlastnosti, význam a 
výskyt na Slovensku 
Horotvorná činnosť a 
poruchy zemskej kôry 
Vrásy a vrásnenie, 
zlomy, príkrovy 
Zemetrasenie 
 Výskyt, príčiny, 
sprievodné javy, 
dôsledky pre človeka 
Zemetrasenie na 
Slovensku 
Premena hornín a 
premenené horniny 
Vlastnosti a význam 
Vonkajšie geologické 
procesy 
 Činitele vonkajších 
procesov 
 Zvetrávanie, príčiny a 
dôsledky 
Zemská príťažlivosť ako 
geologický činiteľ 
Voda ako geologický 
činiteľ 

 
 uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický proces 
 rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces. 

 
 
 

 rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť 
 odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku 
 opísať podľa ukážky časti sopky 
 uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti 
 uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre človeka 
 poznať podstatu vzniku vyvretých hornín 
 rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu 
 odlíšiť štruktúru žuly a čadiča 
 poznať využitie aspoň jednej hlbinnej a jednej výlevnej vyvretej 

horniny 
 

 charakterizovať horotvornú činnosť 
 rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry 
 rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov 

 
 
 

 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 
 
 

 uviesť hlavné činitele premeny hornín 
 opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených hornín 

 
 

 poznať pôsobenie vonkajších geologických procesov a ich 
čiastkové procesy 

 rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky 

 
geologické  procesy 
 
 
 
 
magma, magmatická činnosť 
 
sopka sopečná činnosť 
 
 
horniny hlbinné, výletné 
žula, čadič  
 
 
 
 
horotvorná činnosť 
poruchy zemskej kôry 
 
 
 
 
zemetrasenie 
ohnisko, epicentrum 
dôsledky zemetrasenia 
 
 
 
 
premenné horniny 
 
 
 
 zvetrávanie 
mechanické a chemické 
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Ľadovec a vietor ako 
geologický činiteľ 
Usadené horniny a 
úlomkovité usadené 
horniny  
Vznik, vlastnosti a 
využitie 
Organické  usadené 
horniny a chemické 
usadené horniny 
(vznik, vlastnosti, 
význam ) 
Krasové procesy  
Krasové útvary 
 Jaskyne ako životný 
priestor organizmov 
 Význam pre človeka 
Skameneliny a vek 
Zeme 
 
 
 
 
 
Prahory a starohory 
Prvohory a druhohory 
Treťohory a štvrtohory 
 
 
 
Neživá príroda 
Slovenska 
 Geologické jednotky 
Západných Karpát 
 

 poznať dôsledky zemskej príťažlivosti  
 

 poznať dôsledky činnosti toku rieky a morskej vody 
 poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti horského 

ľadovca 
 opísať prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej činnosti vetra 
 pomenovať usporiadanie útvarov usadených hornín 
 poznať využitie nespevnenej a spevnenej úlomkovitej usadenej 

horniny 
 opísať podstatu vzniku organických usadených hornín 
 uviesť príklad využitia organickej usadenej horniny 
 poznať podstatu vzniku chemických usadených hornín 
 uviesť príklad využitia chemickej usadenej horniny 
 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 
 charakterizovať skamenelinu 
 uviesť príklad skameneliny 
 opísať proces vzniku skameneliny 
 poznať postup určovania pomerného a skutočného veku hornín 
 uviesť významné geologické procesy v jednotlivých sférach 

vývoja Zeme 
 uviesť významný geologický proces v prahorách a starohorách 
 poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr, druhohôr 
 uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti 
 poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny treťohôr 

a štvrtohôr 
 poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja človeka 

 
 poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov v SR 

pomenovať a určiť podľa ukážky geologickej jednotky SR podľa 
typických znakov 

geologické činitele 
 
zemská príťažlivosť 
voda 
ľadovec 
vietor 
 
 
usadené horniny 
organické a chemické 
 
 
 
 
 
krasové  útvary 
jaskyne 
 
 
 
skameneliny  
vek Zeme 
 
 
prahory 
starohory 
prvohory 
druhohory 
treťohory 
štvrtohory 
 
geologické procesy v SR 
geologické jednotky SR 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 
 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Biológia 5.- 9. ročník ZŠ 

 

 

31 

 
Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 
účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 
úrazu. 
 
 

 
 
 

 Organogénne usadené horniny 
 (Vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene napr. ropy) 

 
 
 

 Zemetrasenie 
 Sopečná činnosť 
 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a poškodenia zdravia. Uviesť možnosť zdravotného a 

úrazového poistenia a poistenia majetku 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

7 Podmienky života 
a vzťahy 
organizmov 

Látkové zloženie 
organizmov 
Vzťah organizmov 
k prostrediu 
Prispôsobivosť a 
znášanlivosť 
organizmov 
 
Neživé zložky 
prostredia 
Svetlo, teplo, vzduch, 
voda, pôda a ich vplyv 
na životné podmienky a 
procesy organizmov 
Živé zložky prostredia 
Populácia  

 
 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 znášanlivosti podmienok prostredia 

organizmami 
 poznať význam slnečného žiarenia, teploty, vody a vzduchu pre 

rastliny a živočíchy 
 uviesť zložky pôdy a ich význam pre organizmy 

 
 
 

 rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín a živočíchov 
 uviesť príklad početnosti populácie 
 chápať podmienky rastu populácie 

 
anorganické a organické zložky 
organizmu 
prispôsobivosť a znášanlivosť 
 
životné podmienky organizmu 
neživé zložky prostredia 
slnečné žiarenie 
teplota 
 voda a vzduch 
zložky pôdy 
 
 
 
živé zložky prostredia 
populácia a jej ohrozenie 
spoločenstvo 
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Vlastnosti, vnútorné a 
vonkajšie vzťahy 
ohrozenie populácie 
Spoločenstvo 
organizmov  
Druhová rozmanitosť 
Priestorové členenie a 
zloženie spoločenstva 
Prírodné a umelé 
spoločenstvá 
Ekosystém, jeho zložky 
Obeh látok a tok 
energie v ekosystéme 
Vplyv činností človeka 
na život v ekosystéme 
Biosféra 
 Zložky a časti biosféry 
Obeh látok a tok 
energie, obnova a vývoj 
ekosystémov v biosfére 
 
Biologická a ekologická 
rovnováha  
Podmienky zachovania 
biologickej diverzity 
Globálne ekologické 
problémy 
Hromadenie odpadov 
Ničenie dažďových 
pralesov 
 výroba a spotreba 
energie jej príčiny a 
dopady na ekosystémy, 
možnosti riešenia 

 poznať význam hustoty pre prežitie populácie 
 rozlíšiť na príklade konkurenciu, predáciu, parazitizmus, 

symbiózu 
 

 rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé spoločenstvo, 
suchozemské, sladkovodné a morské spoločenstvo 

 uviesť príklad druhovej rozmanitosti 
 poznať význam priestorovej štruktúry spoločenstva 
 uviesť príklad dominancie v spoločenstve 

 
 rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému 
 poznať typy suchozemských a vodných ekosystémov 
 uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača 

 
 rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry 
 rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v biosfére podľa životných 

podmienok 
 vysvetliť na príklade obeh látok v biosfére 
 poznať význam toku energie v biosfére 

 
 poznať význam biologickej rovnováhy 
 uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy 
 poznať význam ekologickej rovnováhy 
 uviesť tri príklady narušenia ekologickej rovnováhy 

 
 uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov 
 uviesť význam recyklácie druhotných surovín 

demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie a jeho 
prínos 

 uviesť tradičné a netradičné zdroje energie 

organizmov  
 
 
 
druhová rozmanitosť 
rastlinné a živočíšne 
spoločenstvo 
prírodné a umelé spoločenstvo 
 
 
zložky ekosystému 
producent 
 konzument 
rozkladač 
biosféra jej živé a neživé zložky 
 
obeh látok v biosfére 
tok energie v biosfére 
 
 
biologická rovnováha  
 ekologická rovnováha 
biologická diverzita 
 
 
globálne ekologické problémy 
hromadenie odpadov 
ničenie dažďových pralesov 
výroba a spotreba energie 
jej vplyv na ekosystémy 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 

Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 

 Projektová práca 
 porovnať ceny rôznych balení  tovaru, ceny v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri 

nákupe aj vzhľadom na environmentálnu problematiku 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 príprava a prezentácia zbierky minerálov a nerastov 
 globálne ekologické problémy a ich riešenia 
 príprava projektu o Tatrách 
 jaskyňa v Moldave nad Bodvou informácie a aktuality o sprístupnení  

Odporúčané námety praktických aktivít 3h  pozorovanie a pokusy s minerálmi a s nerastami, ich rozlíšenie 

 poznávanie a skúmanie magmatických a premenených hornín 

 pozorovanie a spoznávanie živých spoločenstiev okolia školy 
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9. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

19 Základné životné 
procesy 
organizmov 

Životné procesy 
organizmov, výživa, 
dýchanie, vylučovanie, 
rozmnožovanie, rast a 
vývin, dráždivosť a 
citlivosť, pohyb a ich 
význam pre život 
Životné procesy 
baktérií, rastlín  
a húb 
Výživa a dýchanie 
baktérií a húb 
Výživa a dýchanie 
rastlín 
Proces a význam 
fotosyntézy rastlín 
Autotrofná výživa 
rastlín,  proces a 
význam dýchania 
rastlín pre organizmy a 
človeka 
Rozmnožovanie 
baktérií a húb 
Rozmnožovanie 
delením, pučaním a 
výtrusmi 
Rozmnožovanie rastlín  
Nepohlavné a pohlavné 
rozmnožovanie rastlín 
Opelenie a oplodnenie 
Vznik plodu a semena 

 poznať základné životné procesy organizmov 
 chápať význam jednotlivých životných procesov pre život 

organizmov 
 porovnať spoločné a odlišné znaky životných procesov rastlín 

a živočíchov 
 
 

 poznať výživu a prijímanie živín baktérií (rozkladných, kvasných, 
mliečnych, hľúzkových, parazitických) 

 rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby 
 

 
 poznať podstatu výživy rastlín 
 opísať podľa schémy podstatu procesu fotosyntézy 
 zdôvodniť autotrofnú výživu rastlín 
 poznať podstatu dýchania rastlín 
 vymenovať látky, ktoré pri dýchaní prijíma a vylučuje rastlina, 

živočích, človek 
 poznať význam fotosyntézy a dýchania pre rastliny, živočíchy 

a človeka 
 
 

 poznať spoločné a odlišné znaky rozmnožovania baktérií a húb 
 rozlíšiť na príkladoch rozmnožovanie delením, pučaním 

a výtrusmi 
 

 poznať podstatu nepohlavného a pohlavného rozmnožovania 
rastlín 

 uviesť príklady rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, 
podzemkom a cibuľou 

 poznať význam pohlavných buniek rastlín 

prejavy života, príjem potravy, 
dýchanie, pohyb, dráždivosť, 
rozmnožovanie, dedičnosť, rast 
a vývin 
 
 
 
baktérie: pôdne, hnilobné, 
parazitické, mliečne, kvasné, 
 
 huby: saprofytické, parazitické 
 
fotosyntéza 
vyživovacie orgány rastliny: 
koreň, stonka, listy, anorganické 
látky, kyslík, oxid uhličitý, voda, 
organické látky, autotrofný 
organizmus, heterotrofný 
organizmus 
 
 
baktérie, riasy, huby, kvasinky, 
huby s plodnicou, machy,  
paprade, delenie, pučanie, 
výtrus, výtrusnice paprade, 
delenie, pučanie, výtrus, 
výtrusnice 
rozmnožovací orgán, kvet, 
peľové zrnko, vajíčko, samčia 
a samičia pohlavná bunka, 
oplodnenie, semeno, plod, 
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Dráždivosť, citlivosť a 
pohyb rastlín 
Pôsobenie fyzikálnych, 
chemických, 
biologických faktorov 
Reakcie rastlín na 
svetlo, teplo, vodu, 
chemické látky, 
žiarenie, dotyk, 
gravitáciu 
Život rastlín 
 Klíčenie semena, rast a 
vývin rastliny 
 Život rastlín počas 
roka, dĺžka života 
rastlín 
 
 
Životné procesy 
živočíchov  
Heterotrofná výživa 
živočíchov 
Príjem živín živočíchmi 
a ich význam 
Osobitosti výživy 
bezstavovcov a 
stavovcov 
 
 
 
Dýchanie živočíchov 
Význam dýchania 
živočíchov 

 chápať podstatu oplodnenia vajíčka rastlín 
 rozlíšiť uloženie pohlavných buniek a semien ihličnatých drevín, 

listnatých drevín a bylín 
 

 chápať súvislosť dráždivosti a pohybu 
 poznať aspoň jeden faktor dráždivosti rastlín 
 uviesť príklad pohybu častí rastlinných tiel spôsobeného 

svetlom, vodou, teplom, gravitáciou, chemickými látkami, 
dotykom a žiarením 

 
 
 
 
 

 charakterizovať proces klíčenia 
 vymenovať podmienky klíčenia semien 
 porovnať podmienky klíčenia a rastu rastliny 
 poznať podľa ročného životného cyklu jednoročnú, dvojročnú a 

trvácu rastlinu 
 porovnať na príklade vývin jednoklíčnolistovej a 

dvojklíčnolistovej rastliny 
 poznať význam živín pre živočíchy 
 zdôvodniť heterotrofnú výživu živočíchov 
 porovnať časti tráviacej rúry bezstavovcov a stavovcov, v ktorých 

prebieha trávenie a vstrebávanie 
 poznať bezstavovca s mimotelovým trávením 
 poznať význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri spracovaní 

potravy 
 zdôvodniť súvislosť stavby chrupu cicavcov s prijímanou 

potravou 
 porovnať stavbu tráviacej sústavy mäsožravcov a bylinožravcov 

 
 
 

 charakterizovať proces dýchania 
 rozlíšiť vnútorné a vonkajšie dýchanie 
 preukázať na príklade dýchanie povrchom tela 

pohlavné rozmnožovanie, 
nepohlavné rozmnožovanie, 
poplazy, cibuľa, podzemok, 
hľuza 
 
dráždivosť, citlivosť, pohyb 
rastlín, reakcie rastlín, žiarenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
semeno, zárodok, klíčne listy, 
základ koreňa, stonky, listov, 
klíčenie, rast, jednoročná , 
dvojročná a trváca  bylina 
 
trávenie, vstrebávanie, 
vylučovanie, dýchanie, 
potravová vakuola, tráviaca 
dutina, ústne orgány, tráviaca 
rúra, pažerák, žalúdok, črevo, 
análny otvor, mimotelové 
trávenie, ústna dutina, hltan 
pažerák, hrvoľ, žalúdok, svalnatý 
a žľaznatý žalúdok, pečeň, 
podžalúdková žľaza, tenké, 
hrubé a slepé črevo, kloaka, 
konečník 
 
dýchanie povrchom tela, pľúcny 
vak, žiabre, vzdušnice, vonkajšie 
a vnútorné dýchanie, kožné 
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Osobitosti dýchania 
bezstavovcov a 
stavovcov 
 
 
 
Vylučovanie živočíchov 
Význam a osobitosti 
vylučovania 
bezstavovcov a 
stavovcov 
Obeh telových tekutín 
živočíchov  
Význam a osobitosti 
obehu tekutín 
bezstavovcov a 
stavovcov 
 
 
 
 
Regulácia tela 
živočíchov 
 Význam a osobitosti 
regulácie tela a 
zmyslového vnímania 
bezstavovcov a 
stavovcov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohyb živočíchov 

 poznať osobitosti dýchania vodných a suchozemských 
bezstavovcov 

 poznať princíp dýchania stavovcov žiabrami, kožné dýchanie 
obojživelníkov 

 zdôvodniť význam vzdušných vakov vtákov 
 poznať princíp vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov 
 poznať význam vylučovania 
 uviesť príklad bezstavovca s vyvinutou vylučovacou sústavou 
 vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov 
 poznať sústavy orgánov stavovcov, ktorými sa vylučujú 

odpadové látky 
 zdôvodniť význam močovej sústavy stavovcov 
 poznať význam obehu telových tekutín 
 poznať obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej obehovej 

sústave bezstavovcov 
 poznať význam krvi stavovcov 
 chápať princíp obehu krvi v zatvorenej obehovej sústave 

stavovcov 
 uviesť funkciu ciev a srdca stavovcov 
 vysvetliť súvislosť obehu krvi stavovcov so stálou telesnou 

teplotou 
 poznať význam regulovania organizmu živočíchov 
 rozlíšiť význam hormonálnej a nervovej regulácie 
 rozlíšiť typy nervovej sústavy bezstavovcov 
 poznať súvislosť dráždivosti a nervového riadenia 
 poznať súvislosť prijímania informácií zmyslovými receptormi s 

nervovou sústavou 
 porovnať zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca a stavovca 
 poznať regulačný význam nervovej sústavy stavovcov 
 opísať princíp prenosu informácií stavovcov 
 uviesť príklad cicavca s dobre vyvinutými zmyslovými orgánmi 

potrebnými na lov koristi 
 rozlíšiť aspoň dva nepodmienené a dva podmienené reflexy, 

významné pre život stavovcov 
 

 
 poznať význam pohybu živočíchov 

dýchanie, priedušky, hrtan, 
priedušnica, pľúca, vzdušné 
vaky 
stiahnuteľná vakuola, 
vyvrhovací otvor, vylučovací 
otvor, vylučovacie kanáliky, 
vejárovité trubičky, análny 
otvor, močová sústava, obličky, 
močovody, močový mechúr, 
močová rúra 
 
otvorená a zatvorená obehová 
sústava, srdce, cieva, krv, krvná 
plazma, červené a biele krvinky, 
krvné doštičky, cievy: tepny, 
žily, vlásočnice, rúrkovité srdce, 
predsieň, komora srdca 
 
 
 
 
rozptýlená nervová sústava, 
nervové uzliny, rebríčková 
nervová sústava, hormonálna 
sústava, nervová sústava, 
mozog, miecha, zrak, oči: 
jednoduché, zložené, oči na 
stopkách, vnútorné ucho, ušný 
bubienok, ušné otvory, čuch, 
nozdry, čuchové jamky, hmat, 
tykadlá, hmatadlá, fúziky, 
hmatové fúzy 
 
 
 
brvy, bičíky, svalové bunky, 
svaly, svalnatá noha, články, 
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Význam a osobitosti 
pohybu bezstavovcov a 
 stavovcov 
 
 
Rozmnožovanie a vývin 
živočíchov 
Osobitosti 
rozmnožovania a 
vývinu bezstavovcov a 
stavovcov 
 
 
 
 
 

 poznať a zdôvodniť odlišnosti pohybového systému aspoň dvoch 
zástupcov bezstavovcov 

 uviesť príklad spôsobu pohybu jedného bezstavovca 
 poznať a zdôvodniť prispôsobenie pohybu zástupcov stavovcov 

životnému prostrediu a spôsobu života 
 charakterizovať proces rozmnožovania 
 poznať podstatu oplodnenia vajíčka 
 odlíšiť na príklade pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie 
 poznať rozmnožovanie obojpohlavného živočícha 
 porovnať priamy a nepriamy vývin jedinca 
 rozlíšiť na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu hmyzu 
 odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie stavovcov 
 opísať nepriamy vývin obojživelníkov 
 rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá na príklade krmivého a 

nekrmivého vtáka 
 poznať vývin a spôsob výživy mláďat cicavcov 

článkované končatiny, krídla, 
svaly, plutvy, priečne pruhované 
svaly, končatiny, krídla 
nepohlavné a pohlavné 
rozmnožovanie, delenie, 
pučanie, regenerácia, pohlavná 
bunka, spermia, vajíčko, 
obojpohlavný živočích, 
hermefrodit, , vaječníky, 
semenníky, larva, kukla, priamy 
a nepriamy vývin, ikry, pohlavná 
dvojtvarosť, pohlavný 
dimorfizmus, vonkajšie 
a vnútorné oplodnenie, kŕmivé 
a nekŕmivé vtáky, zárodok, plod 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 
životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 
životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 
medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 

 
 

 Škodlivé vplyvy na zdravie človeka 
 vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o vplyvoch alkoholu, cigariet a drog na zdravie 

človeka a vplyv týchto závislostí na osobné aj rodinné financie 
 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

2 Organizácia živej 
hmoty 
organizmov 

Bunka a jej štruktúry 
Štruktúra a funkcie 
rastlinnej a živočíšnej 
bunky 
 
 
Život bunky, základné 
životné procesy v 
bunke – príjem a výdaj 
látok, fotosyntéza a 
dýchanie, dráždivosť a 
citlivosť, pohyb, 
rozmnožovanie 
Bunka ako celok 

 poznať význam bunky pre organizmy 
 poznať stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky 
 odlíšiť živé a neživé súčasti bunky 
 porovnať znaky a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky 
 zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a živočíšnej bunky. 

Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, 
fotosyntézu a tvorbu bielkovín. 

 poznať význam príjmu a výdaja látok, fotosyntézy a dýchania ako 
procesov premeny látok v bunke 

 rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky 
 poznať súvislosť rozmnožovania bunky s prenosom dedičných 

informácií 
 opísať na schéme rozmnožovanie bunky delením 

bunková stena, cytoplazma, 
vakuola, jadro, chloroplast, 
cytoplazmatická membrána, 
chlorofyl, mitochondrie, 
lyzozómy 
podhubie, výtrusnica, výtrusy, 
riasa, hubové vlákna 
 
prejavy života, príjem potravy, 
dýchanie, pohyb, dráždivosť, 
rozmnožovanie, dedičnosť, rast 
a vývin 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 
každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

3 Dedičnosť a 
premenlivosť 
organizmov 

Dedičnosť a jej 
podstata. Jednotka 
genetickej informácie 
 
 
 
Prenos genetických 
informácií, podstata a 
princíp prenosu 
 
 
 
 
Význam dedičnosti 
Premenlivosť a 
rozmanitosť 
organizmov, druhové 
vlastnosti, vlastnosti 
jedinca 

 opísať prejavy dedičnosti organizmov 
 pomenovať časť bunky, v ktorej sú uložené dedičné informácie 
 vysvetliť význam nukleových kyselín pri prenose genetickej 

informácie 
 poznať uloženie genetickej informácie v bunke 
 opísať stavbu chromozómu 
 poznať význam zníženia počtu chromozómov pri vzniku 

pohlavných buniek 
 chápať príčinu tvorby kópií nukleovej kyseliny pred delením 

jadra bunky 
 Poznať význam vzťahu alela, gén a znak 
 opísať podľa schémy kríženia vznik určitého znaku nového 

jedinca 
 poznať význam premenlivosti 
 odlíšiť nededičnú a dedičnú premenlivosť 
 uviesť príklad premenlivosti organizmov 
 opísať podstatu šľachtenia 
 uviesť príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha 
 uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby na život človeka 

dedičnosť, genetika, dedičné 
informácie, vlastnosti, znaky, 
vlohy, genetická informácia, 
gény, chromozómy, nukleové 
kyseliny: DNA, RNA 
 
materská a dcérska bunka, 
chromozómový pár, pohlavná 
bunka, pohlavné 
rozmnožovanie, prevládajúci 
gén, potlačený gén, krížence 1. 
generácie, krížence 2. generácie 
 
kríženie, šľachtenie, klonovanie, 
odrody rastlín, plemená zvierat, 
dedičné choroby, genetická 
poradňa 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Životné 
prostredie 
organizmov a 
človeka 

Životné prostredie 
Zložky životného 
prostredia, vzájomné 
vzťahy a ich význam 
 
 
Faktory ovplyvňujúce 
životné prostredie a 
podmienky života 
Vplyv na zdravie, život 
organizmov a ľudí 
 
 
Starostlivosť o prírodné 
prostredie a životné 
prostredie človeka 
Ochrana prírody 
Chránené rastliny, 
živočíchy, územia a ich 
význam 

 charakterizovať životné prostredie človeka 
 uviesť príklad prírodnej, umelej, sociálnej zložky prostredia 
 poznať význam pracovného, obytného a rekreačného životného 

prostredia človeka 
 vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi ekológia 

a environmentalistika 
 uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na život 

organizmov a človeka 
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia 
 uviesť príklad nepriaznivého vplyvu priemyselnej výroby a 

dopravy na životné prostredie 
 poznať možnosti alternatívnych zdrojov energie 
 rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú ochranu prírody 

a krajiny 
 poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri druhy chránených 

rastlín, chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca 
 poznať aspoň tri kategórie chránených území 
 uviesť príklad národného parku, chránenej krajinnej oblasti a 

prírodnej rezervácie 

životné prostredie, zložky 
životného prostredia: prírodné , 
umelé a sociálne, pracovné, 
obytné, rekreačné prostredie, 
ekológia, environmentalistika 
 
exhaláty, úlety, emisie, imisie, 
škodlivé látky, ťažké kovy, 
pesticídy, karcinogénne látky, 
obnoviteľné a neobnoviteľné 
zdroje energie, preventívne 
opatrenia, chránené rastliny, 
živočíchy 
chránená krajinná oblasť, 
národný park, chránený areál, 
prírodná rezervácia, národná 
prírodná rezervácia, prírodná 
pamiatka, národná prírodná 
pamiatka, ochrana neživých 
objektov, chránené minerály a 
skameneliny 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
 čistota životného prostredia (ŽP), schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam ŽP, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
 pochopenie fungovania zemskej kôry a jej vplyv na životné prostredie  
 poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia, nepriaznivé vplyvy exhalátov, tepelných elektrární, 

priemyselnej a chemickej výroby, dopravy a dopady na životné prostredie. Navrhovať možnosti využívania 
alternatívnych zdrojov energie alebo ekologickej likvidácie odpadu. 

 Pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
 hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, civilizačné choroby a ich závislosť od čistoty ŽP, 
dôvody vymierania jednotlivých druhov organizmov 

 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopiť a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych 

produktov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 

 
 

 Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života 
 Starostlivosť o životné prostredie 
 poukázať na rôzne spôsoby ekonomického sa správania v domácnosti, čo v konečnom dôsledku môže 

viesť k zlepšeniu životného prostredia 
 
 

 Projektová práca  
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Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa 
v domácnosti. Prijímať nákupné rozhodnutia na základe 
hodnoty vecí.  
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 

 navrhnúť možnosť využívania alternatívneho zdroja energie alebo ekologickej likvidácie odpadu z domácnosti 
s cieľom šetrenia financií a životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 ako zlepšiť životné prostredie našej školy 
 ochrana a tvorba životného prostredia 
 príprava a prezentácia herbáru 

Odporúčané námety praktických aktivít 3h  dážďovka ako ju nepoznáme-pozorovanie pohybu a dráždivosti dážďovky 

 životné funkcie živočíchov, meranie rýchlosti pohybu živočíchov 

 životné funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky 

 


