
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C KOR, JUR, KOR 

6. ročník 6.A, 6.B JUR, KOR 

7. ročník 7.A, 7.C KOR, CUP 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M CUP, KOR, KOR 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M KOR, KOR, CUP 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 2 2 

6. ročník 1 2 

7. ročník 2 2 

8. ročník 1 2 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov 
prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. 
Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je 
východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky 
myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. 
 
 
 

CIELE PREDMETU 
 
Žiaci 
 

získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného 

pôsobenia jej zložiek, 

pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach, 

získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov, 

analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,  

plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a pokusy, 

diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, 

aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia, 

chránia prírodu a šetria prírodné zdroje, 

plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH  VZDELÁVANIA 

 

1. Príroda a život 

2. Život v lese 

3. Život vo vode a na brehu 

4. Život na poliach a lúkach 

Praktické aktivity 

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

2. Základná štruktúra života 

3. Živé organizmy a ich stavba 

4. Stavba tela rastlín a húb 

5. Stavba tela bezstavovcov 

Praktické aktivity 

1. Stavba tela stavovcov 

2. Človek a jeho telo 

3. Zdravie a život človeka 

Praktické aktivity 

1. Neživá príroda a jej poznávanie 

2. Zem a jej stavba 

3. Stavebné jednotky zemskej kôry 

4. Geologické procesy a dejiny Zeme 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov 

Praktické aktivity 

Základné znaky a životné procesy organizmov 

1. Základná stavba organizmov 

2. Dedičnosť a jej podstata 

3. Životné prostredie organizmov a človeka 

Praktické aktivity 

 

 

 



5.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok Obsahový štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 
  

Oboznámenie 
s učivom biológie 

  Oboznámiť sa 
s obsahom, 
témami 
a pomôckami 
nového predmetu  

  

  1. - Úvodná hodina 

  
  

 Príroda a život 
okolo nás 

Príroda, rastlina, huba, 
živočích, minerál, 
hornina, lupa 
Mikroskop, okulár, 
objektív, zrkadlo 
Orgán, telo, stonka, 
list, kvet, plod, bylina 
Živočíchy bylinožravé, 
všežravé, mäsožravé, 
bezstavovce, stavovce 
Pozorovanie tela 
kvitnúcej rastliny 
Spoločenstvo rastlín, 
živočíchov, neživé 
prírodniny, ekosystém 
– prírodný a umelý  

Definovať pojem 
príroda. Predviesť 
používanie lupy pri 
pozorovaní 
prírodniny. .Ukázať 
na mikroskope 
okulár, objektív 
a zrkadlo Rozlíšiť 
a opísať základné 
časti rastlinnej 
a živočíšnej bunky 
Rozlíšiť typické 
znaky a funkciu 
pokryvu tela 
živočíchov. 
Vysvetliť  pojmy 
spoločenstvo 
organizmov a les  

ETV, OZO, TBZ 

  2. - Poznávame 
prírodu 

  3. - Poznávame 
prírodu 

  4. - Poznávame 
rastliny 
a živočíchy 

  5. - Poznávame 
rastliny 
a živočíchy 

X. 6. - Praktická 
aktivita 

  7. - Spoločenstvo 
organizmov a 
ekosystém 

  8. - Projekt  

  9. - Prezentácia 
projektu 

  10. - Opakovanie 
tematického 
celku 

     Život v lese Les, rastliny, huby, 
živočíchy, závislosť 
organizmov, zmeny 
v lese a ročné obdobia, 
vrstva (etáž), 
potravový reťazec 
Drevina, strom – 
ihličnatý a listnatý, ker, 
borovica, smrek, jedľa 
Buk, dub breza, hrab, 
ostružina, brusnica, 
baza, lieska, vres Zdroj 
potravy, úkryt, humus, 
list, fotosyntéza, látky 
– anorganické 
a organické, výživa, 
kyslík, dýchanie 
Poznávanie 

Vysvetliť pojem les, 
etáž, potravový 
reťazec,  popísať 
vrstvy lesa, 
uvedomiť si 
význam lesa pre 
organizmy 
a človeka. Opísať 
zmeny lesa 
v ročných 
obdobiach. 
Zostaviť príklad 
potravového 
reťazca lesných 
organizmov. Určiť 
názov stromu 
podľa šišky 
a vetvičky alebo 

ENV, OZO, TBZ, 
VMR   11. - Ako žije les 

XI. 12. - Lesné dreviny 

  13. - Lesné dreviny 

  14. - Význam lesných 
drevín 

  15. - Praktická 
aktivita 

  16. - Lesné 
mikroorganizm
y a nekvitnúce 
byliny 

  17. - Lesné kvitnúce 
byliny 

XII. 18. - Lesné huby 
a lišajníky 

  19. - Lesné huby a 
lišajníky 



  20. - Praktická 
aktivita  

a rozlišovanie lesných 
drevín Bunka, 
pakorienok, pabyľka, 
palístok, výtrusnica, 
výtrus, list, koreň, 
praslička, pôdne 
bakérie, drobnozrnko, 
mach, papraď, rašeliník 
Chránené, liečivé, 
jedovaté Huba, 
podhubie, hlúbik, 
klobúk, lupene, závoj, 
rúrky, prsteň, 
plachtička, pošva 
Poznávanie jedlých 
a jedovatých húb 
Bezstavovce, svalnatá 
noha, hlava, tykadlá, 
ulita, články, štetinky, 
opasok Hlavohruď, 
bruško, hlava, hruď, 
bruško, končatiny, 
krídla, oči, tykadlá 
Žižiavka, mnohonôžky, 
zvinavec, stonôžka, 
chvostoskokStavovce, 
obojživelník, plaz, 
hlava, trup, končatiny 
Vták, krídla, končatiny, 
perie, obrysové perie, 
páperie Cicavec – 

podľa listu a plodu. 
Poznať základnú 
stavbu tela dreviny 
, rozlíšiť ihličnatý 
a listnatý strom, 
uviesť význam 
stromov pre 
organizmy 
a človeka Poznať 
základnú stavbu 
tela dreviny , 
rozlíšiť ihličnatý 
a listnatý strom, 
uviesť význam 
stromov pre 
organizmy 
a človeka. Rozlíšiť 
ker a strom. Uviesť 
význam  stromov 
pre človeka. Uviesť 
význam  stromov 
pre človeka. 
Pomenovať na 
ukážke dva lesné 
kry. Uviesť význam 
krov pre život 
organizmov.  
Uviesť príklad 
živočícha živiaceho 
sa listami, 
semenami lesných 

  21. - Lesné 
bezstavovce 

  22. - Iné lesné 
bezstavovce 

  23. - Drobné lesné 
živočíchy 

I. 24. - Lesné 
obojživelníky 
a plazy 

  25. - Lesné 
obojživelníky 
a plazy 

  26. - Lesné vtáky 

  27. - Lesné cicavce 

  28. - Vysokohorské 
rastliny a 
živočíchy 

  29. - Lesný 
ekosystém 

II. 30. - Projekt 

  31. - Prezentácia 
projektu 



  32. - opakovanie 
tematického 
celku 

bylinožravec, 
mäsožravec, všežravec, 
srnec, jeleň, srnka 
Kosodrevina, limba, 
plesnivec, orešnica, 
svišť, kamzík, medveď 
Potravové vzťahy  

drevín. Uviesť 
význam pôdnych 
baktérií v lese. 
Rozlíšiť na ukážke 
mach a papraď.  
Poukázať na 
význam machov 
a papradí v lese 
Opísať základnú 
stavbu tela 
kvitnúcej byliny. 
Poznať na ukážke 
tri lesné kvitnúce 
byliny. Uviesť 
príklad jedovatej 
a liečivej rastliny. 
Uviesť význam 
bylín pre život lesa 
Poznať na ukážke 
jedlé a  jedovaté 
huby. Uviesť 
zásady pomoci pri 
otrave hubami. 
Rozpoznať na 
ukážke lišajník od 
iných organizmov. 
Vysvetliť význam 
lišajníkov a húb 
v prírode. 
Rozpoznať na 
ukážke lišajník od 
iných organizmov. 
Vysvetliť význam 
lišajníkov a húb 
v prírode Poznať 
základnú stavbu 
tela slimáka 
a dážďovky, rozlíšiť 
ich potravu, 
spôsob pohybu 
Poznať kliešťa 
a uvedomiť si 
možnosť nákazy 
niektorými 
chorobami. 
Uvedomiť si 
význam lesných 
bezstavovcov 
a škodlivosť pri 
premnožení. 
Poznať na ukážke 
mravca a križiaka. 



Vedieť na príklade 
vysvetliť pojem 
inštinkt. Poznať 
drobné lesné 
živočíchy a vedieť, 
čím sa živia Poznať 
na ukážke skokana, 
jaštericu 
a vretenicu. Rozlíšiť 
na ukážke 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
príklad potravy 
obojživelníka 
a plaza. . Rozlíšiť na 
ukážke 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
príklad potravy 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
vtáky žijúce v lese. 
Demonštrovať na 
príklade význam 
vtákov v lese. 
Uviesť príklad 
potravy dvoch 
lesných vtákov 
Pomenovať na 
ukážke lesné 
cicavce. Uviesť 
príklad 
bylinožravého, 
mäsožravého 
a všežravého 
cicavca. Uviesť 
význam cicavcov 
v lese Poznať 
chránené 
vysokohorské 
rastliny a živočíchy 
Vedieť vysvetliť 
význam slov: 
predátorstvo, 
parazitizmus, 
symbióza, 
producenty 

  
  

Život vo vode 
a na brehu 

Voda – stojatá 
a tečúca, rieka, jazero, 
potok, rybník Planktón, 
riasa, červenoočko, 
váľač, sinica, lekno, 

Uviesť vlastnosti 
vody dôležité pre 
život organizmov. 
Vysvetliť  význam 
kyslíka pre vodné 

ENV, OZO, TBZ, 
OSR 

  33. - Voda a jej 
okolie 

  34. - Vodné  rastliny 



  35. - Brehové 
rastliny 

leknica, žaburinka 
Vŕba, jelša, nezábudka, 
kosatec, trs, pálka 
Črievička, meňavka, 
nezmar Pozorovanie 
črievičky Ulitníky 
a lastúrniky, ulita, 
lastúra, svalnatá noha 
Potápnik, vážka, šidlo, 
vodomerkaPozorovani
e ulít a lastúr Šťuka, 
úhor, sumec, ostriež, 
plotnica Pozorovanie 
rýb v školskom akváriu 
/ Pozorovanie 
vonkajšej stavby tela 
ryby Koža s hlienom, 
plávacie blany, 
žubrienky, šupiny, 
štítky, pancier Vodné 
vtáky, krídla, perie, 
zobák, mastné perie, 
plávacie blany, tuk, 
kačica, hus, labuť, 
kaňa, kormorán, 
bocian, volavka, 
potápka, čajka Vydra, 
bobor, ondatra, srsť, 
chvost, plávacie blany, 
hlodavé zuby Kyslík, 
potrava, úkryt, 
biologická rovnováha, 
znečistenie vody, 
jedovaté látky 
(výberová téma)  

organizmy. Uviesť 
príklad stojatej 
a tečúcej vody. 
Vysvetliť význam 
mikroskopických 
rastlín pre život vo 
vode. Poznať na 
ukážke bylinu 
žijúcu vo vode. 
Vysvetliť škodlivosť 
premnoženia siníc 
pre človeka. 
Poznať na ukážke 
brehové dreviny 
a byliny Uviesť 
význam vodných 
živočíšnych 
mikroorganizmov. 
Poznať na ukážke 
nezmara. Uviesť 
príklad vodného 
organizmu 
živiaceho sa 
planktónom 
Poznať na ukážke 
vodného ulitníka 
a lastúrnika. 
Poznať význam 
pijavice 
v medicíne.  Poznať 
na ukážke raka. 
Zdôvodniť vplyv 
čistoty na život 
raka. Uviesť príklad 
potravy vodného 
bezstavovca. 
Poznať na ukážke 
hmyz žijúci vo vode 
a na brehu. Uviesť 
význam lariev 
hmyzu pre vodné 
živočíchy Uviesť 
príklad ryby žijúcej 
v stojatej a tečúcej 
vode. Rozlíšiť 
potravu 
bylinožravej 
a dravej ryby. . 
Rozlíšiť na ukážke 
skokana a mloka. 
Opísať život 
skokana vo vode 

III. 36. - Drobné vodné 
živočíchy 

  37. - Praktická 
aktivita 

  38. - Vodné 
bezstavovce 

  39. - Hmyz žijúci vo 
vode a na 
brehu 

  40. - Praktická 
aktivita 

  41. - Ryby 

  42. - Praktická 
aktivita 

  43. - Obojživelníky 
a plazy vo vode 
a na brehu 

IV. 44. - Vodné vtáky 

  45. - Vodné cicavce 

  46. - Vodný 
ekosystém 

  47. - Príroda nášho 
okolia 

  48. - Projekt 

  49. - Prezentácia 
projektu 

  50. - Opakovanie 
tematického 
celku 



a na brehu. Uviesť 
príklad potravy 
skokana a užovky. 
Rozlíšiť vretenicu 
a užovku podľa 
vonkajších znakov. 
Opísať 
prispôsobenie 
vtákov na plávanie, 
potápanie 
a brodenie. Opísať 
spôsob prijímania 
potravy kačice 
a labute. Uviesť 
príklad vtáka 
živiaceho sa 
drobnými 
živočíchmi v plytkej 
vode. Uviesť 
príklad potravy 
dravého vtáka. 
Uviesť význam 
plávacích blán 
a chvosta vydry 
a bobra. Opísať  
spôsob stavania 
obydlia bobra. 
Uviesť význam 
vodných cicavcov. 
Upevnenie 
vedomostí 
tematického celku 
Život vo vode a na 
brehu pomocou 
pracovného listu.  
Uviesť príklady na 
potravový reťazec  

  
  

Život na poliach a 
lúkach 

Lúka – suchá, vlhká, 
pokosená, Pasienok, 
pole, monokultúra 
Lúčne byliny, kŕmne 
trávy, lipnica, 
Timotejka, kukučka, 
záružlie, iskerník, 
šalvia, zvonček, 
hlaváčik, rebríček, 
rumanček, pečiarka, 
bedľa Pšenica, jačmeň, 
ovos, kukurica, zrno, 
ďatelina, vika, bôb, 
hľuzkové baktérie, 

Rozlíšiť pole a lúku 
a zdôvodniť 
rozdiely. Vysvetliť 
význam skupín 
drevín medzi lánmi 
polí. Zdôvodniť 
nevhodnosť 
vypaľovania trávy.  
Poznať na ukážke 
lúčne byliny. 
Pomenovať  liečivú 
lúčnu rastlinu. 
Poznať hubu 
pečiarku podľa 

ENV, OZO, TBZ, 
VMR  

  51. - Lúky, pasienky 
a polia 

V. 52. - Lúčne rastliny a 
huby 

  53. - Obilniny a 
krmoviny 

  54. - Olejniny a 
okopaniny 

  55. - Lúčne a poľné 
bezstavovce 

  56. - Obojživelníky 
a plazy na 



lúkach a 
poliach 

obilniny, krmoviny 
Slnečnica, kapusta 
repková pravá, 
rastlinný olej, cukor, 
škrob, mak, ľuľok 
zemiakový, repa 
kŕmna, repa cukrová, 
olejniny okopaniny 
Slimák, slizniak, 
dážďovka, križiak, 
čmeľ, kobylka, koník, 
svrček, pásavka, 
bystruška Zavalité telo, 
jedovaté zuby, jedové 
žľazy, ropucha, 
jašterica, vretenica, 
jedovatý had Jarabica, 
bažant, drop, 
škovránok, havran, 
straka, vrana, pohlavná 
dvojtvarosť Hraboš, 
myš, syseľ, chrček, krt, 
zajac, králik, krt Umelé 
spoločenstvo, 
potravové reťazce, 
kultúrne rastliny, chov 
dobytka, kosba, žatva 
Baktérie, huby, rastliny  

typických znakov. 
Uviesť význam 
lúčnych tráv. 
Vedieť na ukážke 
pomenovať 
pšenicu, ovos, 
kukuricu. Uviesť 
príklady významu 
obilnín pre 
človeka. Uviesť 
príklad troch 
výrobkov z obilnín. 
Poznať 
a pomenovať na 
ukážke ďatelinu. 
Uviesť príklad 
krmoviny, ako 
potravy 
hospodárskych 
zvierat. Vysvetliť 
význam „zeleného 
hnojenia Poznať, 
pomenovať 
a uviesť význam 
slnečnice a repky 
olejnej Uviesť 
význam dážďovky 
pre kvalitu pôdy.  
Poznať dva druhy 
hmyzu žijúceho na 
lúke a poli. Uviesť 
príklad hmyzu, 
ktorý po 
premnožení 
ohrozuje 
pestované rastliny 
na poli. Uviesť 
príklad živočícha, 
ktorý sa živí 
hmyzom na poli 
a lúke. Odlíšiť 
skokana a ropuchu 
podľa spôsobu 
pohybu. Uviesť 
význam skokana 
a ropuchy pre  
prírodu Poznať na 
ukážke tri vtáky 
žijúce na lúke 
a poli. Uviesť 
význam jarabice 
a bažanta pre život 

  57. - Lúčne a poľné 
vtáky 

  58. - Lúčne a poľné 
cicavce 

  59. - Projekt 

VI. 60. - Prezentácia 
projektu 

  61. - Opakovanie 
tematického 
celku 

  62. - Trávnatý 
ekosystém 

  63. - Systematický 
prehľad 
živočíchov 

  64. - Vychádzka do 
prírody 



na poli. Preukázať 
na príklade význam 
dravých vtákov pre 
život na poliach a 
lúkach Poznať na 
ukážke cicavce 
žijúce na poliach 
a lúkach. Rozlíšiť 
zajaca a králika.  
Usporiadať 
potravový vzťah 
hraboš, sokol, 
obilniny. Uviesť 
dôsledky 
premnoženia 
hrabošov, myší 
a sysľov na poli. 
Vedieť vysvetliť 
vzájomné vzťahy 
medzi 
organizmami, na 
poliach osevné 
postupy  

  
  

Záverečné 
opakovanie 

  Zopakovať 
a upevniť učivo 
piateho ročníka. 
Vyhodnotenie 
celoročnej práce 
žiakov.  

  

  65. - Opakovanie 

. 66. - Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Opakovanie       

  1. - Úvod do 
vyučovania 6. 
roč. 

  

  

Život s človekom 
a v ľudských 
sídlach 

hospodárske 
rastliny, okrasné 
rastliny, izbové 
rastliny, chované 
živočíchy, 
zdomácnenie, 
šľachtenie, 
kríženie, plemeno, 
odroda baktérie – 
parazitické, 
rozkladné, mliečne, 
kvasné plesne, 
kvasinky cibuľa, 
cesnak, kapusta, 
kel, karfiol, 
kaleráb, mrkva, 
petržlen, fazuľa, 
hrach, 
rajčiak,paprika, 
cibuľová zelenina, 
hlúbová, koreňová, 
plodová strukoviny 
jabloň, hruška, 
marhuľa, broskyňa, 
slivka, čerešňa, 
ovocná záhrada, 
odroda, listy, kvety 
rumovisko, burina, 
ruža šípová, baza 
čierna, agát, 
pŕhľava, palina 
lopúch liečivé 
a jedovaté rastliny 
liečivé, chránené, 
jedovaté rastliny , 
púpava, podbeľ, 
skorocel, lipa, 
breza okrasné, 
izbové rastliny, 
tulipán, hyacint, 
narcis, modrica, 
astra, muškát 

uviesť osobitosti 
ľudských obydlí a ich 
okolia pre život 
organizmov, význam 
kríženia rastlín a 
živočíchov pre človeka, 
význam 
zdomácňovania 
živočíchov pre človeka 
uviesť prejavy 
škodlivosti parazitickej 
baktérie, využitie 
mliečnych a kvasných 
baktérií, poukázať na 
podmienky výskytu 
plesní v domácnosti, 
ukázať príklad 
priemyselnej výroby s 
využívaním kvasinky. 
pomenovať podľa 
ukážky zástupcu 
cibuľovej, hlúbovej a 
koreňovej zeleniny, 
vysvetliť potrebu 
hnojenia pôdy v 
záhrade pri pestovaní 
plodín, význam 
zeleniny vo výžive 
poznať a pomenovať 
dva ovocné stromy , 
dve rastliny s drobným 
dužinatým ovocím. 
vysvetliť význam 
ovocia pre zdravie 
človeka. poznať buriny, 
ich spôsob rozdeliť ich 
na byliny, rastliny a kry 
rozdeliť rastliny na 
liečivé, jedovaté, 
rastliny rumovísk 
zdôvodniť dôležitosť 
ochrany niektorých 

 ENV, OSR, 
MUV, TBZ 

  2. - Ľudské sídla 
a ich okolie 

  3. - Mikroorganizm
y žijúce s 
človekom 

  4. - Rastliny 
pestované v 
záhradách 

  5. - Ovocné rastliny 

  6. - Ovocné rastliny 

X. 7. - Rastliny 
rumovísk 
a okrajov ciest 
(výberová 
téma) 

  8. - Liečivé, 
jedovaté 
a chránené 
rastliny 

  9. - Okrasné 
rastliny 

  10. - Projekt 

  11. - Prezentácia 
projektu 

  12. - Včelárstvo, 
rybárstvo, 
rybnikárstvo 

  13. - Chovateľsky 
významné vtáky 

XI. 14. - Blízki spoločníci 
človeka 

  15. - Chovateľsky 
významné 
cicavce 

  16. - Nežiaduce 
živočíchy 
v domácnosti 
a pre človeka 



  17. - Nežiaduce 
cicavce v okolí 
ľudských obydlí 

Rastliny včela, úľ, 
matka, robotnica, 
plášť, med, vosk, 
larva, kukla, roj, 
rybnikárstvo kura, 
sliepka, kohút, 
kačica, hus, morka, 
pohlavná 
dvojtvarosť, 
hrabavá a vodná 
hydina pes, mačka, 
morča, škrečok, 
andulka, kanárik, 
akvaristika, stavba 
tela cicavcov králik, 
tur, koza, ovca, 
hlodavé zuby, 
jazdectvo 
nežiaduce 
živočíchy, múčiar, 
moľa, mucha, šváb, 
voš, blcha, ploštica, 
pásomnice, 
hostiteľ, parazity 
hlodavce, myš, 
potkan, nákazlivé 
ochorenia, 
deratizácia vošky, 
vlnačka, obaľovač, 
mlynárik, osa, 
lastovička, 
belorítka, sýkorka, 
škorec, drozd, 
hrdlička, holub, 
stehlík, vrabec 
chránené 
živočíchy, čmeľ, 
vidlochvost, 
bystruška, 
ropucha, jašterica, 
lastovička, 
belorítka, drozd, 
netopier, krt, jež 
živočíchy  

druhov rastlín 
poukázať na krásu 
okrasných rastlín 
opísať význam včely 
matky, robotnice, 
trúda v úli, príklady 
významu chovu včely 
pre človeka, význam 
rýb pre človeka 
pomenovať samca a 
samicu kury, kačice, 
husi, morky, na 
príklade kohúta a 
sliepky pohlavnú 
dvojtvarosť, uviesť 
význam chovu kury, 
kačice, husi alebo 
morky pre človeka 
porovnať odlišnosti 
vonkajších znakov psa 
a mačky, pomenovať 
na ukážke jedno 
plemeno psa, uviesť 
zásady chovu psa a 
mačky v domácnosti 
poznať hospodárske 
zvieratá, uviesť 
význam chovu 
hospodárskych zvierat, 
uviesť dôsledky 
pridávania veľkého 
množstva chemických 
prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat 
zdôvodniť na príklade 
škodlivosť vnútorného 
a vonkajšieho parazita 
zdôvodniť na príklade 
škodlivosť vnútorného 
a vonkajšieho parazita 
poznať bezstavovce 
žijúce v záhrade alebo 
sade, vysvetliť 
škodlivosť 
premnoženia 
niektorých 
bezstavovcov a opísať 
význam spevavých 
vtákov v okolí 
domácností poznať 
chránené živočíchy  

  18. - Živočíchy 
v okolí ľudských 
obydlí 

  19. - Chránené 
živočíchy v okolí 
človeka 

  20. - Projekt 

XII. 21. - Prezentácia 
projektu 

  22. - Opakovanie 
tematického 
celku 



  

  

Základná 
štruktúra života - 
bunka 

bunka, organely, 
organček, bunková 
stena, 
cytoplazmatická 
blana, cytoplazma, 
bunková stena, 
mitochondria, 
jadro, vakuola, 
chloroplast 
Rastlinné bunky 
pod mikroskopom 
Živočíšne bunky 
pod mikroskopom  

pomenovať časti 
rastlinnej bunky, 
vysvetliť význam 
bunkového jadra a 
chloroplastu. 
pomenovať časti 
živočíšnej bunky, určiť 
zhodné a rozdielne 
znaky rastlinnej a 
živočíšnej bunky  

OZO, TBZ 

  23. - Rastlinná 
a živočíšna 
bunka 

  24. - Praktické 
aktivityč.1 
Rastlinné bunky 
pod 
mikroskopom 

  25. - Praktické 
aktivity č.2 
Živočíšne bunky 
pod 
mikroskopom 

  26. - Opakovanie 
tematického 
celku 

I. 

  

Vnútorná 
organizácia tela 
organizmov 

nebunková stavba, 
vírusy, nákazlivé 
ochorenia 
jednobunkové 
organizmy, 
meňavka, 
črievička, prvoky, 
delenie,  spájanie 
bunka, pletivá, 
tkanivá  

porovnať stavbu vírusu 
a baktérie, rozhodnúť, 
či pôvodcom  nákazy 
chrípky, žltačky, angíny 
je vírus alebo baktéria 
pomenovať na ukážke 
črievičky hlavné časti 
tela priradiť pletivo a 
tkanivo k rastline 
a živočíchovi, určiť na 
rastline jej orgány., 
určiť na tela živočícha 
bunku, tkanivo, orgán  

OZO, ENV, TBZ, 
OSR 

  27. - Vírusy a 
baktérie 

  28. - Jednobunkové 
organizmy 

  29. - Mnohobunkové 
organizmy 

  30. - Projekt 

  31. - Prezentácia 
projektu 

  32. - Opakovanie 
tematického 
celku 

II. 
  

Vnútorná stavba 
tela rastlín 

mach, papraď, 
praslička, 
pakorienok, 
pabyľka, stopka, 
výtrusnica, výtrus 
koreň, plod, 
semeno, pokožka, 
dužina, cievne 
zväzky, koreňové 
vlásky, koreňová 
čiapočka stonka, 
dužinatá stonka, 
drevnatá stonka, 
kmeň, koruna, 
pokožka, kúra, 
dužina, cievne 
zväzky, drevo, lyko, 

pomenovať na ukážke 
časti tela paprade, 
uviesť význam 
výtrusov pre machy a 
paprade rozlíšiť na 
ukážke stavby koreňa 
pokožku, dužinu, 
cievne zväzky, 
koreňové vlásky, uviesť 
živiny, ktoré rastlina 
prijíma koreňom, 
vysvetliť význam 
koreňa pre rastlinu 
roztriediť na ukážke 
dreviny a byliny podľa 
stavby stonky vysvetliť 
význam cievnych 

ENV, TBZ, RLK 

  33. - Stavba tela 
nekvitnúcich 
rastlín 

  34. - Stavba tela 
kvitnúcich 
rastlín 

  35. - Koreň 

  36. - Stonka 

  37. - Typy stoniek 

  38. - Praktické 
aktivity č.3 
Stavba koreňa a 
stonky 

III. 39. - List 

  40. - Typy listov 



  41. - Kvet púčik, letokruhy 
prúdenie látok 
stonkou, byľ, stvol, 
steblo, podzemok 
Stavba koreňa a 
stonky list, čepeľ, 
stopka, pokožka, 
bunky listu, 
chloroplasty, 
cievne zväzky, 
fotosyntéza 
striedavé, 
protistojné, 
v praslene, 
prízemná ružica 
listov kvet, kvetný 
obal, rozmnožovací 
orgán, okvetie, 
kalich, koruna, 
tyčinka, piestik, 
peľové zrnko, 
vajíčko, opelenie a 
oplodnenie 
obojpohlavný kvet, 
jednopohlavný 
kvet, súkvetie, 
strapec, okolík, 
hlávka, úbor 
Stavba kvetu plod, 
semeno, suchý 
plod, dužinatý 
plod, semeno, 
zárodok, klíčne 
lístky, základ 
koreňa, stonky a 
listov rast semien, 
jednoklíčnolistové 
rastliny, 
dvojklíčnolistové 
Stavba plodu a 
semena pohlavné 
a nepohlavné 
rozmnožovanie 
fotosyntéza, 
zemská 
príťažlivosť, 
vyparovanie vody 
podhubie, 
plodnica, 
výtrusnica, výtrus, 
hlúbik, závoj, 
prsteň, plachtička 

zväzkov v stonke určiť 
na stavbe listu dôležité 
časti pre fotosyntézu, 
uviesť význam 
prieduchov v pokožke 
listu, vymenovať látky, 
ktoré listy pri dýchaní 
zo vzduchu prijímajú a 
ktoré do vzduchu 
vylučujú uviesť 
postavenie listov 
a príklady rozlíšiť na 
ukážke kvetný obal, 
tyčinku a piestik 
rozlíšiť kvet s kalichom 
a korunou, s okvetím, 
súkvetie a uviesť 
príklad určiť na ukážke 
plodu oplodie 
a semeno, rozlíšiť na 
ukážke dužinatý a 
suchý plod, 
pomenovať na ukážke 
semena zárodok a 
klíčne listy vedieť 
rozlíšiť 
jednoklíčnolistové 
a dvojklíčnolistové 
rastliny rozlíšiť 
pohlavné 
a nepohlavné 
rzmnožovanie a rozlíšiť 
jednotlié spôsoby 
pomenovať na ukážke 
orgány, ktorými 
rastlina prijíma výživu 
a dýcha, prúdia látky, 
prijíma a vyparuje 
vodu rozlíšiť stavbu 
jedlej a jedovatej huby 
s plodnicou, rozlíšiť 
hubu s výtrusnicami na 
lupeňoch a v rúrkach 
rozlíšiť na ukážke 
kvasinku a pleseň 
podľa stavby tela, 
uviesť význam 
výtrusniceplesne,opísa
ť na ukážke stavbu tela 
lišajníka  

  42. - Typy kvetov, 
súkvetie 

  43. - Praktické 
aktivity č:4 
Stavba kvetu 

  44. - Plod a semeno 

  45. - Rast a vývin 
semena 

IV. 46. - Praktické 
aktivity č.5 
Stavba plodu a 
semena 

  47. - Rozmnožovanie 
rastlín 

  48. - Rastlinné telo 
ako celok 

  49. - Huby s 
plodnicou 

  50. - Iné huby a 
lišajníky 

  51. - Projekt 

  52. - Prezentácia 
projektu 

V. 53. - Opakovanie 
tematického 
celku 



pošva kvasinky, 
plesne, lišajníky  

  
  

Vnútorná stavba 
tela bezstavovcov 

Nezmar, vonkajšia 
a vnútorná vrstva 
buniek, ústny 
a vyvrhovací otvor, 
pŕhlivé bunky 
pásomnica, hlísta, 
hlavička, prísavky, 
články, 
phlavnádvojtvarosť 
Slimák, svalnatá 
noha, ulita, plášť, 
vnútornostný vak 
Mäkkýše 
dážďovka, opasok, 
svaly, štetinky, sliz, 
ústny otvor pavúk, 
hlavohruď, bruško, 
jedovatá žľaza, 
mimotelové 
trávenie  rak 
pancier, žiabre 
Hlava, hruď, 
bruško, vonkajšia 
vrstva, končatiny, 
sústavy ústne 
orgány: hryzavé, 
bodavé cicavé , 
lízavé končatiny na 
lezenie, skákanie, 
prichytávanie, 
zbieranie peľu 
Stavba tela hmzyu 
Pozorovanie 
končatín hmyzu v 
prírodnom  

vysvetliť, ako nezmar 
prijíma potravu 
a dýcha, vysvetliť, 
prečo sa nervová 
sústava nezmara 
nazýva rozptýlená, 
uviesť    význam 
vajíčok a spermií 
nezmara., vysvetliť 
význam púčikov u 
nezmara., vysvetliť 
význam slova 
obojpohlavný živočích 
uviesť časť tráviacej 
sústavy človeka, 
v ktorej žije pásomnica 
a hlísta uviesť miesto 
uloženia vnútorných 
orgánov slimáka, 
porovnať podľa ukážky 
schránku slimáka 
a škľabky, vysvetliť, 
prečo je slimák 
obojpohlavný živočích 
uviesť, aký orgán 
umožňuje dážďovke 
pohyb, zdôvodniť, 
názov  zatvorenej 
obehovej sústavy 
dážďovky,opísať, ako 
dýcha dážďovka, 
zdôvodniť 
názorebríčkovej 
nervovej sústavy 
dážďovky,uviesť 
význam opasku 
dážďovky Pomenovať 

OZO, ENV, OSR 

  54. - Drobné vodné 
živočíchy - 
pŕhlivce 

  55. - Vnútorné 
parazity – 
ploskavce a    
hlístovce 

  56. - Živočíchy so 
schránkou - 
mäkkýše 

  57. - Praktické 
aktivity č.6 
Mäkkýše 

  58. - Živočíchy 
s obrúčkami - 
obrúčkavce 

  59. - Živočíchy 
s článkovaným 
telom - 
pavúkovce 

VI. 60. - Živočíchy :  
kôrovce - rak 

  61. - Článkonožce - 
hmyz 

  62. - Ústne orgány 
a končatiny 
hmyzu: 
prispôsobenie 
sa prostrediu 

  63. - Projekt 

  64. - Prezentácia 
projektu 

  65. - Opakovanie 
tematického 
celku 



. 66. - Záverečné 
opakovanie 

orgány a vedieť  
vysvetliť ich význam 
uviesť orgán raka, 
ktorý tvorí vonkajšiu 
kostru Opísať orgány 
a zloženie hmyzu 
opísať stavbu a funkciu 
hmyzu vo vzťahu 
k životnému prostrediu  

 

 

 

 

 

 

 

7.ročník 

Mes
iac 

Hod
ina 

Tematický 
celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezov
é témy 

IX. 

  

Vnútorná 
stavba tela 
stavovcov 

ochranná funkcia povrchu, 
koža, kožné útvary, 
rohovité útvary(nechty, 
pazúry, kopytá...) brko, 
kostrnka, zástavica, 
pŕchnutie, pĺznutie 
vnútorná kostra, svaly, 
chrbtica, prsná kosť vtákov, 
duté kosti, párnokopytník, 
nepárnokopytník, hladké 
svalstvo, priečne 
pruhované svalstvo, 
srdcová svalovina tráviaca 
sústava rýb, obojživelníkov, 
plazov a vtákov, tráviaca 
sústava cicavcov, základné 
funkcie a význam orgánov 
žiabre, pľúca, pľúcne 
komôrky, kožné dýchanie, 
vzdušné vaky, kyslík, oxid 
uhličitý, krv, srdce, cievy, 
uzatvorená a otvorená 
cievna sústava, komora, 
predsieň, rozvádzanie 
látok, termoregulácia, 
obranná funkcia dýchacia 
sústav, kožná sústava, 

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 
kostry končatín, vysvetliť 
význam prsnej kosti 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 mikroskopické 
pozorovanie, porovnanie šupiny 
ryby, pera vtáka a chlpu cicavca. 
opísať na ukážke časti tráviacej 

ENV, TBZ, 
OZO 

  1. - Povrch 
tela 
stavovcov 

  2. - Oporná a 
pohybová 
sústava 
stavovcov 

  3. - Praktická 
aktivita - 
Povrch 
tela 
a kostra 
stavovcov 

  4. - Tráviaca 
sústava 
stavovcov 

  5. - Dýchacia 
sústava 
stavovcov 

X. 6. - Obehová 
sústava 
stavovcov 

  7. - Močová 
sústava 



stavovcov
. 

tráviaca sústava, močová 
sústava, obličky, močovody, 
močový mechúr, močová 
rúra, močovina mozog, 
miecha, nervy, nervová 
bunka (neurón), zmyslové 
orgány, receptory, podnet, 
nervový vzruch, reflexný 
oblúk, podmienený a 
nepodmienený reflex, 
stavba mozgu čuch, chuť, 
sluch, zrak, hmat, bočná 
čiara vonkajšie a vnútorné 
oplodnenie, ikry, mlieč, 
kŕmivé a nekŕmivé vtáky, 
starostlivosť o potomstvo, 
materské mlieko, placenta 
správanie stavovcov a ich 
typické prejavy, inštinktívne 
správanie, sťahovavé a 
stále vtáky, starostlivosť o 
mláďatá, postavenie v 
skupine, prejavy počas 
párenia, predátor, korisť, 
hmyzožravce, hlodavce na 
poliach, biologická 
rovnováha ochrana, životné 
prostredie, životné 
podmienky, chránené 
živočíchy, ohrozené 
živočíchy, environmentálna 
výchova  

sústavy stavovcov, uviesť 
príklad stavovca s jedovými 
zubami,  uviesť význam 
vysunovateľného jazyka 
obojživelníkov, plazov, 
niektorých vtákov, uviesť 
význam hrvoľa, žľaznatého a 
svalnatého žalúdka vtákov,   
určiť na ukážke orgány na 
prijímanie potravy, trávenie a 
vstrebávanie cicavcov, priradiť 
hlodavé zuby a kly k príkladom 
cicavcov, určiť bylinožravého, 
hmyzožravého a mäsožravého 
cicavca na ukážke chrupu, 
uviesť príklad prežúvavého a 
neprežúvavého cicavca uviesť 
príklad stavovca, ktorý dýcha 
žiabrami a pľúcami, pomenovať 
dýchacie orgány žubrienky, 
dospelého obojživelníka, 
porovnať dýchacie orgány ryby, 
plaza, vtáka a cicavca, 
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 

  8. - Regulačn
á sústava 
stavovcov 

  9. - Zmyslové 
orgány 
stavovcov 

  10. - Rozmnož
ovacia 
sústava 
stavovcov 

  11. - Rozmnož
ovanie 
stavovcov 

  12. - Životné 
prejavy 
stavovcov 

  13. - Význam 
stavovcov 
v prírode 
a pre 
človeka  



XI. 14. - Opakova
niieie 
tematické
ho celku 

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, uviesť príklad 
uloženia hmatového orgánu 
stavovca, vysvetliť význam 
bočnej čiary rýb, uviesť príklad 
stavovca s veľmi dobrým 
zrakom a sluchom opísať 
rozmnožovanie a vývin ryby, 
opísať rozmnožovanie a vývin 
obojživelníka, porovnať 
rozmnožovanie plaza a vtáka, 
opísať vývin mláďat cicavcov 
Pozorovanie zloženia vajíčka na 
vonkajšom povrchu i vo vnútri 
uviesť príklad stavovca 
aktívneho v noci, uviesť význam 
značkovania priestoru, vysvetliť 
inštinktívne správanie stavovca, 
uviesť príklad sťahovavého a 
stáleho vtáka  

  
  

Človek 
a jeho telo/ 

ľudské spoločenstvo, ľudská 
populácia, spoločné a 
odlišné znaky s 
ľudoopmi(postava, lebka, 
rodenie mláďat, spôsob 
života, reč, ruka, 
noha...),rasizmus, farba 
pleti Bunky, tkanivá, 
sústavy, organizmus styk s 
vonkajším a vnútorným 
prostredím, pokožka, 
zamša, podkožné väzivo s 
tukovou vrstvou, pigment, 
receptory, žľazy(potné, 
mazové), kožné útvary 
ľahké a ťažké popáleniny, 
omrzliny, predlekárska 
pomoc, zásady hygieny 
kože a kožných útvarov 
okostica, súdržné a 
hubovité kostné tkanivo, 
kostná dreň, hrudník, 
chrbtica, kĺby, väzivo, 
chrupka, zrast, spojenie 

vysvetliť 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 vysvetliť význam 
buniek, tkanív sústav, uviesť 
príklady na tkanivá a sústavy 
pomenovať časti kože, ktoré 
zabezpečujú ochranu povrchu 
tela, telesnú teplotu, 
vylučovanie, vodný režim a 
zmyslové podnety, pomenovať 
viditeľné kožné  útvary koži, 
uviesť význam kože pre človeka 
vedieť zásady starostlivosti o 
kožu a kožné útvary, zdôvodniť 
nevhodnosť opaľovania na 
prudkom slnku, opísať postup 
predlekárskej prvej pomoci 
ošetrenia popáleniny a 
omrzliny, predviesť ošetrenie 

OSR, OZO, 
VMR, 
ENV, TBZ   15. - Ľudský 

organizm
us 
a ľudské 
spoločens
tvo 

  16. - Telo ako 
celok 

  17. - Povrch 
tela, koža 

  18. - Starostliv
osť o 
kožu a jej 
význam 

  19. - Oporná 
a pohybo
vá 
sústava, 
kosti 

  20. - Kostra 

  21. - Kostra 
končatín 



XII. 22. - Svaly kostí lebka - kosti mozgovej 
a tvárovej časti lebky, 
chrbtica, stavce(krčné, 
hrudníkové, driekové, 
krížová kosť, kostrč 
pletenec hornej a dolnej 
končatiny, kostra voľnej 
časti končatiny stavba 
kostrového svalu, hladké, 
priečne pruhované 
svalstvo,  srdcová svalovina, 
činnosť svalov, význam 
svalov telesná činnosť, 
správna životospráva typy 
zlomenín, zatvorená, 
otvorená zlomenina, 
predlekárska pomoc, 
poranenia svalov zlomenina 
predlaktia, predkolenia, 
vykĺbený členok, palec časti 
tráviacej sústavy, stavba 
zuba, mliečny a trvalý 
chrup, trávenie a 
vstrebávanie živín, žalúdok, 
dvanástnik, podžalúdková 
žľaza, žlč, pečeň, tenké 
črevo, hrubé črevo 
bielkoviny, tuky, voda, 
vlákniny, minerálne látky, 
vitamíny Metabolizmus, 
trávenie, enzýmy kilojouly 
zlozvyky v stravovaní, 
poškodenia a prevencia 
ochorení tráviacej sústavy, 
alkoholizmus, obezita, 
anorexia, zdravé 
stravovanie prijímanie 
potravy, trávenie, 
vstrebávanie, vylučovanie 
nosová dutina, nosohltan, 
hrtan, priedušnica, 
priedušky, pľúcne 
mechúriky, pľúcne 
komôrky, výmena plynov, 
vonkajšie a vnútorné 
dýchanie mechanizmus 
vonkajšieho dýchania, 
kyslík, oxid uhličitý, bránica, 
medzirebrové svaly čistota 
ovzdušia, prach, plynné 
nečistoty, fajčenie, nikotín 
umelé dýchanie z pľúc do 

odreniny alebo pľuzgiera opísať 
stavbu kosti, ukázať a 
pomenovať hrudník, chrbticu, 
lebku, stavce, rebrá, hrudnú 
kosť, rozlíšiť  spojenie kostí 
väzivom, chrupkou, zrastením, 
kĺbom určiť kosti mozgovej časti 
lebky, určiť kosti tvárovej časti 
lebky, určiť časti chrbtice ukázať 
a pomenovať kosti hornej 
končatiny, ukázať a pomenovať 
kosti dolnej končatiny, porovnať 
kostru ruky a nohy vedieť 
základné typy svalového 
tkaniva, porovnať činnosť 
hladkého a priečne 
pruhovaného svalového 
tkaniva, opísať stavbu 
kostrového svalu vysvetliť 
význam telesnej činnosti, 
správnej výživy pre zdravý život 
predviesť postup predlekárskej 
prvej pomoci pri otvorenej a 
zatvorenej zlomenine, vedieť 
postup predlekárskej prvej 
pomoci pri vytknutí, vykĺbení 
vysvetliť a ukázať ošetrenie 
predlaktia, predkolenia, 
ošetrenie vytknutého členka, 
vykĺbenina palca prvá pomoc 
pri zlomeninách a vykĺbení, 
nácvik prvej pomoci opísať 
stavbu tráviacej sústavy, 
pomenovať viditeľnú časť zuba, 
vedieť vnútorné časti zuba, 
rozlíšiť druhy zubov v chrupe, 
porovnať mliečny a trvalý 
chrup, uviesť základné procesy 
v orgánoch tráviacej sústavy 
uviesť správne zloženie stravy, 
zdôvodniť význam zeleniny a 
ovocia v strave človeka 
poukázať na význam energie, 
kde ju človek získava, aká je 
energetická hodnota potravín 
uviesť správne zloženie stravy, 
zdôvodniť význam zeleniny a 
ovocia v strave človeka, uviesť 
príklad škodlivosti nadmerného 
pitia alkoholu na činnosť 
tráviacej sústavy, zdôvodniť 
škodlivosť prejedania, uviesť 

  23. - Starostliv
osť 
o pohybo
vú 
a pohybo
vú 
sústavu 
a ich 
význam 

  24. - Poškoden
ia 
a porane
nia kostí 
a svalov 

  25. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
zlomenin
e, 
vytknutí a 
vykĺbení 

  26. - Praktická 
aktivita - 
Prvá 
pomoc 
pri 
zlomenin
e a 
vykĺbenin
e 

  27. - Tráviaca 
sústava  

I. 28. - Zložky 
potravy  

  29. - Využitie 
potravy 
a premen
a látok  

  30. - Zásady 
správnej 
výživy. 
Poškoden
ia 
a ochore
nia 
tráviacej 
sústavy 

  31. - Starostliv
osť 
o tráviacu 
sústavu 



a jej 
význam 

pľúc, prvá pomoc pri 
zastavení dýchania dojčaťa 
a dospelého človeka pobyt 
na čerstvom vzduchu, 
vetranie, dýchanie nosom, 
dychové cvičenia krvná 
plazma, krvné doštičky, 
červené a biele krvinky, 
hemoglobín, transfúzia, 
krvné skupiny srdce, 
predsiene, komory, cípovité 
chlopne, vencovité tepny, 
malý a veľký krvný obeh 
tepny, žily, vlásočnice, 
vencovité tepny, okysličená 
a odkysličená krv, smer 
prúdenia krvi v cievach 
pohyb, stres, výživa, šport, 
žilové a tepnové krvácanie, 
prvá pomoc, prvá pomoc 
pri zlyhaní činnosti srdca  
životospráva, stres, funkcia 
obranná, termoregulačná a 
obranná trávenie, 
dýchanie, vylučovanie, 
odpadové látky, obličky, 
močovody, močový 
mechúr, močová rúra, 
nefrón, lieky,  drogy, 
omamné látky hormonálna 
a nervová regulačná 
sústava, hormóny, nervy, 
podnet, podmozgová, 
štítna, nadobličky, týmus, 
podžalúdková a pohlavná 
žľaza neurón, stavba 
neurónu, reflexný oblúk, 
reflex, dráždivosť čuch, 
chuť, hmat stavba oka - 
vonkajšia, stredná a 
vnútorná vrstva oka 
vonkajšie, stredné a 
vnútorné ucho, 
polohovorovnovážny orgán 
krátkozrakosť, 
ďalekozrakosť, slepota, 
nedoslýchavosť, hluchota 
myslenie, pamäť, reč, 
schopnosti a vedomosti 
človeka, prvá a druhá 

následky hladovania človeka, 
uviesť význam tráviacej sústavy 
Zdôrazni význam tráviacej 
sústavy opísať 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 vzduchu, 
vymenovať najdôležitejšie 
vysvetliť podstatu dýchania, 
porovnať zloženie 
vdychovaného a 
vydychovaného vzduchu, 
vymenovať najdôležitejšie 
poukázať na význam čistého 
vzduchu , na škodlivosť fajčenia 
opísať spôsob pomoci človeku 
pri zastavení dychu, opísať na 
ukážke postup pri umelom 
dýchaní, uviesť význam 
dýchacej sústavy pre život 
človeka poukázať na význam 
pobytu v prírode, význam 
dýchania nosom nácvik prvej 
pomoci pri zastavení dýchania, 
prejavy dýchania v pokoji a pri 
námahe určiť zložky krvi a 
vysvetliť ich význam, 
vymenovať krvné skupiny, 
uviesť význam transfúzie krvi 
pomenovať časti srdca, opísať 
podľa schémy veľký a malý 
krvný obeh, uviesť význam 
srdcových chlopní pre činnosť 
srdca rozlíšiť tepny, žily a 
vlásočnice podľa významu, 
uviesť význam vencovitých 
tepien pre činnosť srdca, rozlíšiť 
tepny a žily podľa smeru 
prúdenia krvi slovne opísať 
nepriamu masáž srdca, opísať 
postup prvej predlekárskej 
pomoci pri poranení tepny a žily 
prvá pomoc pri veľkom  
krvácaní  prvá pomoc pri 
zastavení činnosti srdca 
poukázať na význam správnej 

  32. - Dýchacia 
sústava 

  33. - Dýchanie 

II. 34. - Škodlivé 
vplyvy na 
dýchaciu 
sústavu 

  35. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
ohrození 
životných 
funkcií 

  36. - Starostliv
osť 
o dýchaci
u sústavu 
a jej 
význam 

  37. - Praktická 
aktivita 
- Prvá 
pomoc 
pri 
ohrození 
životných 
funkcií 

  38. - Obehová 
sústava 

  39. - Krv 

III. 40. - Srdce 

  41. - Cievy 

  42. - Poškoden
ia 
a ochore
nia 
obehovej 
sústavy 

  43. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
krvácaní 

  44. - Praktická 
aktivita 
- Prvá 
pomoc 
pri 
zastavení 



činnosti 
srdca 

signálová sústava otras, 
bezvedomie, šok režim dňa, 
stres pohlavné bunky, 
pohlavné orgány, ich stavba 
a funkcia, menštruácia, 
menštruačný cyklus, 
pohlavné žľazy 
oplodnenie,tehotenstvo,šes
tonedelie,plod,novorodene
c,dojčenie,materské 
mlieko, starostlivosť o 
novorodenca kvapavka, 
syfilis, mykóza, AIDS, 
hygiena pohlavných 
orgánov, prevencia 
pohlavných ochorení  

výživy  pre obehovú sústavu 
vymenovať odpadové látky 
vznikajúce pri činnosti ľudského 
organizmu a sústavy ktorými sa 
odstraňujú, určiť umiestnenie 
obličiek a opísať ich tvar, ukázať 
na svojom tele uloženie 
obličiek, vysvetliť význam 
obličiek a močových ciest 
pomenovať spôsoby regulácie 
organizmu človeka, pomenovať 
orgánovú sústavu, ktorá 
umožňuje nervovú reguláciu, 
uviesť význam regulovania 
činnosti organizmu opísať 
význam nervovej bunky, 
pomenovať časti reflexného 
oblúka na schéme, uviesť 
príklad reflexnej činnosti 
človeka vysvetliť význam chuti, 
čuchu a hmatu pre človeka, 
rozlíšiť chuťové, čuchové a 
hmatové bunky podľa 
podnetov, ktoré prijímajú 
opísať stavbu oka určiť 
vonkajšie, stredné a vnútorné 
ucho, pomenovať  časti 
stredného ucha, určiť uloženie a 
význam rovnovážneho orgánu 
zdôrazniť význam starostlivosti 
o zrakový a sluchový orgán 
Utvrdzovanie učiva uviesť 
príklad podmieneného reflexu, 
uviesť príklad nepodmieneného 
reflexu, uviesť význam myslenia 
a reči v živote človeka určiť 
postup ošetrenie pri poranení 
mozgu Uviesť ako posilňovať NS 
poukázať na význam správneho 
režimu dňa určiť a pomenovať 
na ukážke ženské a mužské 
pohlavné orgány, vymenovať 
orgány, v ktorých sa tvoria 
ženské a mužské pohlavné 
bunky, vysvetliť význam 
menštruačného cyklu uviesť 
miesto splynutia vajíčka a 
spermie, uviesť dĺžku trvania 

  45. - Starostliv
osť 
o obehov
ú sústavu 

  46. - Zhrnutie 
učiva 

  47. - Vylučova
nie. 
Močová 
sústava 

IV. 48. - Nervová 
sústava 
(reflex, 
nervová 
bunka) 

  49. - Nervová 
sústava 
(ÚNS, 
ONS) 

  50. - Zmysly 
a zmyslov
é orgány 

  51. - Zrak 

  52. - Sluch 

  53. - Poškoden
ie 
a hygiena 
zraku a 
sluchu 

V. 54. - Opakova
nie 
Nervovej 
sústavy 

  55. - Vyššia 
nervová 
činnosť 

  56. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
poranení 
mozgu a 
miechy 

  57. - Starostliv
osť o NS 

  58. - Význam 
NS 



  59. - Rozmnož
ovacia 
sústava 

tehotenstva, opísať začiatok, 
priebeh a koniec tehotenstva, 
uviesť uloženie plodu a spôsob 
jeho výživy, vymenovať zásady 
starostlivosti o zdravý vývin 
novorodenca, zdôvodniť 
význam výživy dieťaťa 
materským mliekom uviesť 
príklad pohlavnej choroby a 
možnosti nákazy, opísať 
podstatu ochorenia AIDS a 
možnosti jej predchádzania, 
uviesť zásady predchádzania 
pohlavných ochorení    



VI. 60. - Vývin 
jedinca 



  61. - Intímna 
hygiena, 
partnersk
é vzťahy 

  

  

Zdravie 
a život 
človeka 

nákazlivé ochorenia, 
očkovania, prevencia 
návykové a toxické látky, 
drogy, prevencia, závislosti, 
liečba, etické a morálne 
princípy, kultúra 
medziľudských vzťahov, 
vzťah človeka k prírode 
Dedičnosť, gény, genetické 
poradne Životné 
prostredie, sebadôvera, 
sebapoznávanie Zdravý 
spôsob života, harmonické 
vzťahy medzi ľuďmi, 
zvládnutie stresu, dostatok 
spánku, vylúčenie 
škodlivých návykových 
látok  

poukázať na význam očkovania, 
prevencie uviesť príklad 
návykovej látky, vysvetliť na 
príklade drogovú závislosť, 
zdôvodniť na príklade škodlivosť 
drogovej závislosti zdravie 
človeka, uviesť zásady 
prevencie drogových závislostí 
význam genetických poradní 
pre zdravie detí význam 
striedania práce a odpočinku 
poukázať na význam zdravia, 
starostlivosť o zdravie a hlavne  
ukázať, čo všetko môže zdravie 
poškodiť  

OSR, OZO 

  62. - Vonkajšie 
vplyvy na 
ľudské 
zdravie 

  63. - Vplyv 
návykový
ch látok 
na 
zdravie 
človeka 

  64. - Vnútorné 
vplyvy na 
ľudské 
zdravie 

  65. - Schopnos
ti 
a osobno
sti 

. 66. - Životný 
štýl – 
zdravý 
spôsob 
života 

 



8.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Neživá príroda 
a jej poznávanie 

Oboznámiť žiakov 
s obsahom predmetu, 
organizačné pokyny 
Neživá a živá príroda. 
Závislosť organizmov a 
človeka od neživej 
prírody. Poznávanie 
neživej prírody, 
nerastné suroviny, 
vyčerpateľné, 
obnoviteľné 
a neobnoviteľné zdroje 
surovín.  

Preukázať na 
príklade závislosť 
organizmov od 
neživej prírody. 
Uviesť príklad 
vplyvu organizmov 
na neživú prírodu. 
Poznať význam 
nerastných surovín 
pre život človeka.  

ENV, OZO, TBZ 

  1. - Úvodná 
hodina 

  2. - Neživá a živá 
príroda 

  
  

Zem a jej 
stavba 

Stavba Zeme. Sféry 
zemského telesa. 
Stavba zemskej kôry 
pevnín a dna oceánov. 
Zemské jadro, zemský 
plášť, litosféra, zemská 
kôra, pevninská zemská 
kôra, oceánska zemská 
kôra, litosférické 
platne. Zemská kôra v 
pohybe. Pohyby 
zemskej kôry a ich 
príčiny. Vzďaľovanie, 
približovanie a 
podsúvanie 
litosferických platní. 
Priekopová prepadlina- 
rift, oceánsky chrbát, 
oceánska priekopa, 
pohyby litosférických 
platní, podsúvanie, 
vzďaľovanie platní, 
vrásnenie, sopečná 
činnosť, sopečné 
pohoria, sopečné 
ostrovy - oblúky, 
vrásové pohoria  

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. 
Uviesť dôsledky 
približovania a 
podsúvania 
litosferických platní. 
Opísať na ukážke 
vznik a zánik 
oceánskej zemskej 
kôry.  

ENV, RLK, TBZ 

  3.-4 - Stavba Zeme 

  5.-6 - Zemská kôra 
v pohybe 

  

  

Minerály 
a horniny – 
stavebné 
jednotky Zeme 

Minerály a horniny. 
Rozlišovacie znaky 
minerálov a hornín. 
Vznik minerálov 
a hornín a ich príklady. 
Minerál, hornina, živec, 
kremeň, sľuda, žula, 
vápenec, rovnorodá 

Charakterizovať 
minerál a uviesť 
konkrétny príklad. 
Charakterizovať 
horninu a uviesť 
konkrétny príklad. 
Rozlíšiť na ukážke 
minerál a horninu. 

 RLK, ENV, MDV 

  7.-8 - Minerály a 
horniny 

X. 9. - Praktická 
aktivita č. 1 



  10.-11 - Minerály - 
vznik, 
vonkajší 
vzhľad 

a rôznorodá prírodnina, 
stavebná jednotka 
zemskej kôry. 
Pozorovanie 
a rozlišovanie 
minerálov a hornín 
Kryštál, kryštalizácia, 
kryštalické 
a kryštalované 
minerály, drúza, 
agregát, dvojča 
Kryštálová štruktúra, 
kamenná soľ, grafit, 
diamant, kryštálové 
sústavy Fyzikálne 
vlastnosti,  mechanické 
vlastnosti (hustota,  
tvrdosť), optické 
vlastnosti (farba, lesk), 
chemické vlastnosti 
(rozpustnosť, rozklad) 
Fyzikálne vlastnosti 
minerálov  

Uviesť aspoň jeden 
spôsob vzniku 
hornín. Poznať 
a rozlíšiť minerály a 
horniny 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. 
Pozorovať a zistiť 
fyzikálne vlastnosti 
minerálov  

  12. - Minerály - 
vnútorná 
stavba 

  13.-14 - Vlastnosti 
minerálov - 
fyzikálne, 
chemické 

  15. - Praktická 
aktivita č. 2 

XI. 

  

Geologické 
procesy 

Vonkajšie a vnútorné 
geologické procesy. 
Geologický proces 
vnútorný, vonkajší, 
zemské teplo, 
príťažlivosť Zeme, 
Mesiaca, slnečné 
žiarenie. Katastrofické 
geologické procesy, 
príčiny a dôsledky pre 
človeka. Zemetrasenia, 
sopečná činnosť, 
tsunami, zosuvy pôdy. 
Magmatická činnosť 
(magmatizmus), 
magma. Časti sopky. 
Prejavy sopečnej 
činnosti. Sopka, 
sopečný kužeľ, sopečný 
komín, sopečný kráter, 
lávový prúd, sopečné 
horniny Vyvreté 
horniny. Vznik, 
rozlišovacie znaky 
hlbinných vyvretých 
hornín. Typické 
horniny, vlastnosti, 
využitie, výskyt. Vznik, 

Uviesť príklad 
zdroja energie, 
energiu a súvisiaci 
geologický proces. 
Rozlíšiť na príklade 
vonkajší a vnútorný 
geologický proces.  
Dokumentovať na 
príklade 
katastrofický 
geologický proces a 
jeho následky. 
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 

ENV, OZO, MDV 

  16. - Geologické 
procesy 
a zdroje ich 
energie 

  17. - Katastrofické 
geologické 
procesy 

  18. - Vnútorné 
geologické 
procesy - 
magmatická 
činnosť 

  19. - Sopečná 
činnosť 

  20. - Vyvreté 
horniny - 
hlbinné 

  21. - Vyvreté 
horniny - 
výlevné 

  22. - Horotvorná 
činnosť a 



poruchy 
zemskej kôry 

rozlišovacie znaky 
výlevných vyvretých 
hornín. Typické 
horniny, vlastnosti, 
využitie, výskyt. Prejavy 
horotvornej činnosti. 
Vrásnenie, vrásy a 
zlomy. Horotvorná 
činnosť, prehýbanie, 
lámanie, pohyb blokov 
zemskej kôry, 
vrásnenie, vrása, zlom, 
priekopová prepadlina 
Vznik a druhy 
zemetrasenia, prejavy a 
dôsledky. Ochrana pred 
zemetrasením a jeho 
dôsledkami. Výskyt na 
Slovensku. 
Zemetrasenie, 
tektonické, závalové 
a sopečné 
zemetrasenie, ohnisko, 
epicentrum, tsunami. 
Činitele premeny, vznik 
premenených hornín. 
Typické premenené 
horniny, vlastnosti, 
využitie.- premena 
hornín, premenená 
hornina, tlak, teplota, 
bridličnatý vzhľad, fylit, 
svor, rula, mramor. 
Pozorovanie 
a rozlišovanie hornín 
Pôsobenie vonkajších 
geologických činiteľov, 
ich prejavy, 
rozrušovanie, 
prenášanie, 
usadzovanie, 
spevňovanie 
Zvetrávanie, príčiny a 
dôsledky. Vplyv, 
prejavy a dôsledky 
zemskej príťažlivosti. - 
zemská príťažlivosť, 
opadávanie, zrútenie, 
zosúvanie, Vplyv, 
prejavy a dôsledky 
vody.Voda - povrchová, 

hlbinnú vyvretú 
horninu. Odlíšiť 
štruktúru žuly a 
čadiča. Poznať 
využitie aspoň 
jednej hlbinnej 
vyvretej horniny. 
Rozlíšiť na ukážke 
hlbinnú a 
výlevnúvyvretú 
horninu.. Poznať 
využitie aspoň 
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 
jednu premenenú 
horninu, typickú 
vlastnosť a jej 
využitie. Poznať 
a rozlíšiť horniny 
vyvreté 

  23. - Zemetrasenie 

  24.-25 - Premena 
hornín a 
premenené 
horniny 

XII. 26. - Praktická 
aktivita č. 3 

  27. - Vonkajšie 
geologické 
procesy 

  28. - Zvetrávanie 

  29. - Geologická 
činnosť 
zemskej 
príťažlivosti 

  30. - Geologická 
činnosť 
povrchovej 
vody 

  31. - Polročné 
opakovanie, 
hodnotenie 

  32. - Geologická 
činnosť 
ľadovcov 

  33. - Geologická 
činnosť vetra 

I. 34. - Usadené 
horniny 

  35. - Úlomkovité 
usadené 
horniny 

  36. - Organické 
usadené 
horniny 

  37. - Chemické 
usadené 
horniny 

  38. - Krasové 
procesy 



  39. - Praktická 
aktivita č. 4 

morská a minerálna, 
vodná erózia Vplyv, 
prejavy a dôsledky 
ľadovcov. Ľadovec, 
horský a kontinentálny 
ľadovec,  moréna   
Vplyv, prejavy a 
dôsledky vetra. Vietor, 
hríbovité útvary, duny, 
spraš Podstata vzniku 
usadených hornín. 
Úlomkovité, organické 
a chemické usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
usadené horniny, 
vrstva Úlomkovité 
usadené horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
úlomkovité usadené 
horniny – štrk, piesok, 
íl, zlepenec, pieskovec 
Organické  usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
organické usadené 
horniny: vápenec, 
rašelina, uhlie, ropa 
Chemické usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
chemické usadené 
horniny - kamenná soľ, 
dolomit, travertín 
Podstata krasových 
procesov. Povrchové a 
podzemné krasové 
útvary. Kvapľové a 
ľadové jaskyne. - 
krasový proces, kras, 
krasový útvar, škrapy, 
krasová jama, ponor, 
vyvieračka, jaskyňa, 
kvapeľ, kvapľová 
jaskyňa, ľadová 
jaskyňa. Pozorovanie 
a rozlišovanie 
usadených hornín  

a premenené  
Poznať pôsobenie 
vonkajších 
geologických 
procesov a ich 
čiastkové procesy.  
Rozlíšiť mechanické 
a chemické 
zvetrávanie a ich 
dôsledky. 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. Poznať 
a rozlíšiť usadené 
horniny   

    História Zeme Charakteristika 
skamenelín, podstata 
ich vzniku. Druhy 
skamenelín, príklady. 
Vedúca skamenelina -
vek hornín, pomerný 
a skutočný vek 
Významné geologické 
procesy, prejavy života, 
príklady vedúcich 
skamenelín, prahory, 
starohory, 
prakontinent, praoceán  
Významné geologické 
procesy, prejavy života, 

Charakterizovať 
skamenelinu. Uviesť 
príklad skameneliny 
a opísať proces jej 
vzniku. Poznať 
postup určovania 
pomerného a 
skutočného veku 
hornín. Uviesť 
významné 
geologické procesy 
v jednotlivých 
sférach vývoja 
Zeme.  Uviesť 
význam 

ENV, TBZ, MDV 

  40. - Skameneliny 
a vek Zeme  

  41. - Určovanie 
veku Zeme a 
hornín 

II. 42. - Geologická 
história 
Zeme. 
Prahory a 
starohory 

  43. - Prvohory 

  44. - Druhohory 

  45. - Treťohory 

  46. - Štvrtohory 



  47. - Praktická 
aktivita č. 5 

príklady vedúcich 
skamenelín.horotvorná 
činnosť, vrásnenie 
prvohory, vedúce 
skameneliny, trilobity, 
čierne uhlie. Významné 
geologické procesy, 
prejavy života, príklady 
vedúcich skamenelín, -
druhohory, alpínske 
vrásnenie, vedúce 
skameneliny,  amonity, 
belemnity,  Významné 
geologické procesy, 
prejavy života, príklady 
vedúcich skamenelín- 
treťohory, numulity, 
žraloky, dinosaury,  
predchodca človeka 
Významné geologické 
procesy, prejavy života, 
príklady vedúcich 
skamenelín, štvrtohory, 
ľadová doba, 
medziľadová doba, 
pôda, živočíchy. 
Preparovanie 
a poznávanie 
skamenelín  

prvohorných 
papradí a prasličiek 
v súčasnosti. Poznať 
na ukážke príklad 
vedúcej 
skameneliny 
prvohôr. Poznať na 
ukážke príklad 
vedúcej 
skameneliny 
druhohôr.  Poznať 
dôkazy predchodcu 
človeka a vývoja 
človeka v 
treťohorách. Poznať 
na ukážke príklad 
vedúcej 
skameneliny 
treťohôr. Poznať 
dôkazy predchodcu 
človeka a vývoja 
človeka v 
štvrtohorách. 
Poznať na ukážke 
príklad vedúcej 
skameneliny 
štvrtohôr. 
Vypreparovať 
a určiť skameneliny 
zo vzorky horniny   

III. 
  

Príroda 
Slovenska 

Neživá príroda 
Slovenska. Geologické 
jednotky Západných 
Karpát.- Západné 
Karpaty, flyšové pásmo, 
bradlové pásmo, 
pásmo jadrových 
pohorí, veporské 
pásmo, gemerské 
pásmo.  

Poznať významné 
geologické procesy 
a vývoj organizmov 
na Slovensku. 
Pomenovať a určiť 
podľa ukážky 
geologické jednotky 
Slovenska podľa 
typických znakov. 
Uviesť príklad a 
význam typickej 
horniny aspoň troch 
pásiem.  

ENV, TBZ, RLK 

  48.-49 - Geologické 
jednotky 
Západných 
Karpát 
Osobitosti 
neživej 
prírody 

  

  

Ekologické 
podmienky 
života 

Organizmy a 
prostredie. Vzťahy 
organizmov s 
prostredím, 
prispôsobivosť 
organizmov prostrediu, 
znášanlivosť 
podmienok prostredia.- 
organizmus, prostredie, 

Poznať aspoň tri 
anorganické a tri 
organické látky, 
ktoré sú súčasťou 
organizmov. Uviesť 
príklad závislosti 
organizmu od 
prostredia a 
vzájomného vzťahu 

ENV, OZO, MDV, 
OSR 

  50. - Organizmy a 
prostredie 

  51. - Neživé zložky 
prostredia - 
svetlo, teplo, 
vzduch 



  52. - Neživé zložky 
prostredia - 
voda, pôda 

vzťahy, životné 
podmienky prostredia, 
ekológia, ekologická 
prispôsobivosť, 
znášanlivosť, 
aklimatizácia. Vplyv 
energie, svetla, tepla, 
vzduchu, na životné 
podmienky a procesy 
organizmov.- životné 
podmienky, svetlo, 
slnečné žiarenie, 
fotosyntéza, teplo, 
teplota tela 
organizmov, vzduch, 
dýchanie, kyslík, oxid 
uhličitý, dusík Vplyv 
vody a pôdy na životné 
podmienky a procesy 
organizmov, 
rozvádzanie látok, 
chemické procesy, 
obeh vody, pôda, 
zvyšky organizmov, 
minerálne látky, 
biogénne prvky, 
stopové prvky, humus 
Príčiny a dôsledky 
znečisťovania vody, 
vzduchu, pôdy pre 
rastliny a živočíchy. 
Populácia. Vlastnosti 
populácie (veľkosť, 
hustota, rast), vnútorné 
a vonkajšie vzťahy. - 
ekologická jednotka, 
jedinec, populácia, 

medzi organizmami. 
Poznať 
prispôsobivosť 
organizmov 
životným 
podmienkam. 
Uviesť na príklade 
rozsah znášanlivosti 
podmienok 
prostredia 
organizmami. 
Poznať význam 
slnečného žiarenia 
pre rastliny. Rozlíšiť 
nároky rastlín a 
živočíchov na 
svetlo. Poznať 
prispôsobenie 
organizmov teplote 
prostredia. Poznať 
význam vzduchu 
pre rastliny a 
živočíchy.  Uviesť 
význam vody pre 
organizmy. 
Preukázať na 
príklade 
prispôsobenie 
organizmov 
množstvu vody v 
prostredí. Uviesť 
zložky pôdy a ich 
význam pre 
organizmy. Uviesť 
príklad dôsledkov 
znečistenia vody, 
vzduchu a pôdy na 

  53. - Znečisťovanie 
neživých 
zložiek 
prostredia 

  54.-55 - Živé zložky 
prostredia 

IV. 56. - Spoločenstvo 
organizmov 

  57. - Prírodné 
a umelé 
spoločenstvá 

  58. - Ekosystém 

  59. - Život 
ekosystému 

  60. - Biosféra 

  61. - Obeh látok a 
tok energie v 
biosfére 

  62. - Biologická a 
ekologická 
rovnováha 

  63. - Globálne 
ekologické 
problémy - 
kyslé dažde, 
smog 

V. 64. - Globálne 
ekologické 
problémy - 
skleníkový 
efekt, 
stenčovanie 
ozónovej 
vrstvy 



  65. - Hromadenie 
odpadov 

veľkosť populácie, rast 
populácie, hustota 
populácie, konkurencia, 
symbióza (spolužitie), 
parazitizmus, hostiteľ, 
parazit,  predácia, 
predátor, korisť. Typy 
spoločenstiev. Druhová 
rozmanitosť, štruktúra, 
zloženie spoločenstva a 
priestorové členenie. -
spoločenstvo 
(biocenóza), 
priestorová štruktúra 
spoločenstva, vrstva 
(etáž), -prírodné 
spoločenstvo (lesné, 
vodné, trávne), umelé 
spoločenstvo (poľné, 
záhradné, 
monokultúra). Zložky a 
typy ekosystémov. 
Obeh látok a tok 
energie v ekosystéme.- 
ekosystém, zložky 
ekosystému, 
suchozemský 
ekosystém, vodný 
ekosystém, obeh látok, 
tok energie, slnečná 
energia, producenty, 
konzumenty, 
rozkladače, prírodný 
ekosystém, umelý 
ekosystém, dodatková 
energia. Vlastnosti 
ekosystému (potravové 
vzťahy, obnovovanie a 
vývin ekosystému).- 
potravový reťazec, 
pastvovo-koristnícky 
potravový reťazec, 
rozkladný potravový 
reťazec, potravová sieť,  
potravná pyramída, 
obnova ekosystému, 
vývoj ekosystému. 
Zložky biosféry. - 
biosféra, biomy, stepi, 
savana, púšť, buš, 
tundra, tajga, tropické 
lesy, lesy mierneho 

život rastlín. Poznať 
dôsledky 
znečistenia vody, 
vzduchu a pôdy pre 
život živočíchov. 
Rozlíšiť na ukážke 
jedinca populáciu 
rastlín a živočíchov. 
Uviesť príklad 
početnosti 
populácie. Chápať 
podmienky rastu 
populácie. Poznať 
význam hustoty pre 
prežitie populácie. 
Rozlíšiť na príklade 
konkurenciu, 
predáciu, 
parazitizmus, 
symbiózu. Uviesť 
príklad druhovej 
rozmanitosti. 
Poznať význam 
priestorovej 
štruktúry 
spoločenstva. 
Uviesť príklad 
dominancie v 
spoločenstve. 
Rozlíšiť rastlinné a 
živočíšne, prírodné 
a umelé 
spoločenstvo, 
suchozemské, 
sladkovodné a 
morské 
spoločenstvo. 
Rozlíšiť živé a neživé 
zložky ekosystému. 
Poznať typy 
suchozemských a 
vodných 
ekosystémov. 
Uviesť príklad 
producenta, 
konzumenta, 
rozkladača. Poznať 
význam premeny 
látok a energie v 
ekosystéme. 
Zostaviť príklad 
potravového 

  66. - Záverečné  
opakovanie, 
hodnotenie 



pásma - obeh látok, tok 
energie. Podmienky 
udržania biologickej 
rovnováhy. Možnosti 
zachovania a ohrozenia 
ekologickej rovnováhy.- 
druhová rozmanitosť,  
biologická rovnováha, 
spätná väzba, 
ekologická rovnováha, 
stabilita ekosystému, 
nestabilita ekosystému. 
Príčiny, dopady na 
ekosystémy, možnosti 
riešenia-kyslé dažde, 
smog Príčiny, dopady 
na ekosystémy, 
možnosti riešenia.  - 
ozónová vrstva, ozón, 
ozónová diera, globálne 
otepľovanie, skleníkový 
efekt, skleníkové plyny, 
Príčiny, dopady na 
ekosystémy, možnosti 
riešenia.- odpady, 
druhotné suroviny, 
recyklácia, biologický 
odpad, rádioaktívny 
odpad, energia, zdroje 
energie, alternatívne 
energetické zdroje.  

reťazca. Chápať 
význam obnovy 
ekosystému. Poznať 
štádiá vývoja 
ekosystému. 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. Chápať 
spätnú väzbu na 
príklade. Uviesť 
príklad narušenia 
biologickej 
rovnováhy. Poznať 
význam ekologickej 
rovnováhy. 
Porovnať stabilný a 
nestabilný 
ekosystém.  Poznať 
príčiny a dopady 
vzniku smogu a 
kyslých dažďov. 
Uviesť príklad 
zabránenia vzniku 
smogu, kyslých 
dažďov.  Poznať 
príčiny a dopady 
stenčovania 
ozónovej vrstvy, 
skleníkového 
efektu. Uviesť 
príklad zabránenia 
vzniku skleníkového 
efektu.  Uviesť 
príklad príčiny 
hromadenia 
odpadov. Uviesť 
význam recyklácie 
druhotných surovín. 
Demonštrovať na 
príklade 



alternatívny zdroj 
energie a jeho 
prínos.  

 

 

 

9.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Úvod organizačné 
pokyny a ciele 
vyučovania  

    

  1. - Úvodná hodina  

  

  

Základné znaky a 
životné procesy 
organizmov 

Životné procesy 
organizmov. 
Výživa, dýchanie, 
vylučovanie, 
rozmnožovanie, 
rast a vývin, 
dráždivosť a 
citlivosť, pohyb a 
ich význam pre 

Vymenovať základné 
životné procesy 
organizmov. Porovnať 
životné prejavy bunky, 
rastliny a živočícha. 
Chápať význam 
jednotlivých životných 
procesov pre život 
organizmov. Poznať 

ENV, OZO, 
MDV,  

  2. - Základné 
životné procesy 
organizmov 

X. 3. - Životné procesy 
baktérií, húb a 
rastlín 



  4. - Výživa a 
dýchanie rastlín 

život. Výživa a 
dýchanie baktérií a 
húb. Fotosyntéza a 
dýchanie rastlín. 
Proces fotosyntézy  
a jej význam pre 
život rastlín.  
Autotrofná výživa 
rastlín. Proces 
dýchania a jeho 
význam  pre 
ostatné organizmy 
a človeka. 
Rozmnožovanie 
mikroorganizmov 
a jednoduchých 
mnohobunkových 
organizmov 
(baktérií a húb). 
Rozmnožovanie 
delením, pučaním 
a výtrusmi. 
Nepohlavné a 
pohlavné 
rozmnožovanie 
rastlín. Opelenie a 
oplodnenie. Vznik 
plodu a semena.  
Pôsobenie 
fyzikálnych, 
chemických, 
biologických 
faktorov. Reakcie 
rastlín na svetlo, 
teplo, vodu, 
chemické látky, 
žiarenie, dotyk, 
gravitáciu. Klíčenie 
semena, rast a 

výživu a prijímanie živín 
baktérií (rozkladných, 
kvasných, mliečnych, 
hľuzkových, 
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. Opísať 
podstatu a význam 
procesu 
rozmnožovania. 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 

  5. - Rozmnožovanie 
baktérií a húb 

XI. 6. - Rozmnožovanie 
rastlín 

  7. - Dráždivosť a 
pohyb rastlín 

  8. - Život rastlín 

XII. 9. -  Život rastlín 

  10. - Praktická aktivit
a č. 1 

  11. - Opakovanie a 
zhrnutie 

I. 12. - Výživa 
živočíchov 

  13. - Dýchanie 
živočíchov 

  14. - Vylučovanie 
živočíchov 

II. 15. - Obeh telových 
tekutín 
živočíchov  

  16. - Regulácia tela 
živočíchov 

  17. - Zmyslové 
vnímanie 
živočíchov 



III. 18. - Pohyb 
živočíchov 

vývin rastliny. 
Život rastlín počas 
roka, dĺžka života 
rastlín. 
Rozmnožovanie 
huby kvasinky 
Proces prijímania a 
spracovanie živín 
bezstavovcov. 
Význam a 
osobitosti výživy 
bezstavovcov a 
stavovcov Proces 
dýchania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti procesu 
dýchania. Význam 
a osobitosti 
vylučovania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti procesu 
obehu tekutín. 
Význam a 
osobitosti 
regulácie tela  
bezstavovcov a 

a cibuľou. Pomenovať 
rozmnožovací orgán 
rastlín. Uviesť uloženie 
pohlavných buniek v 
kvete. Poznať význam 
pohlavných buniek 
rastlín. 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. 
Zdôvodniť odlišnosť 



  19. - Rozmnožovanie 
a vývin 
živočíchov  

stavovcov. 
Význam a 
osobitosti  
zmyslového 
vnímania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti pohybu 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Osobitosti 
rozmnožovania a 
vývinu 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Rýchlosť pohybu 
živočíchov  

potreby svetla 
klíčiaceho semena a 
klíčiacej rastliny. Poznať 
podľa ročného 
životného cyklu 
jednoročnú, dvojročnú 
a trvácu rastlinu. 
Porovnať na príklade 
vývin 
jednoklíčnolistovej a 
dvojklíčnolistovejrastlin
y. Vedieť pracovať 
podľa predloženého 
návodu. Vedieť 
vyhodnotiť pozorovania 
a vhodne ich 
interpretovať. Vedieť 
zaznamenať výsledok 
pozorovania. Upevniť a 
systematizovať 
nadobudnuté poznatky. 
Poznať význam živín pre 
živočíchy. Zdôvodniť 
heterotrofnú výživu 
živočíchov. Porovnať 
časti tráviacej rúry 
bezstavovcov a 
stavovcov, v ktorých 
prebieha trávenie a 
vstrebávanie. Poznať 



  20. - Praktická aktivit
a č. 2 

bezstavovca s 
mimotelovým trávením. 
Opísať spôsob chytania 
koristi obojživelníkmi. 
Poznať význam zubov, 
jazyka a slinných žliaz 
pri spracovaní potravy.  
Uviesť význam jedovej 
žľazy u hadov. 
Zdôvodniť význam 
žľaznatého a svalnatého 
žalúdka u 
semenožravých vtákov. 
Zdôvodniť súvislosť 
stavby chrupu cicavcov 
s prijímanou potravou. 
Porovnať stavbu 
tráviacej sústavy 
mäsožravcov a 
bylinožravcov. 
Zdôvodniť funkciu 
zloženého žalúdka 
prežúvavých cicavcov. 
Charakterizovať proces 
dýchania. Rozlíšiť 
vnútorné a vonkajšie 
dýchanie. Preukázať na 
príklade dýchanie 
povrchom tela. 
Pomenovať 
bezstavovce, ktoré 
dýchajú pľúcnymi 
vačkami, žiabrami a 
vzdušnicami. Poznať 
princíp dýchania 
stavovcov žiabrami, 
kožné dýchanie 
obojživelníkov. 
Zdôvodniť význam 
vzdušných vakov 
vtákov. Poznať princíp 
vonkajšieho a 
vnútorného dýchania 
cicavcov. Uviesť orgán, 
v ktorom sa okysličuje 
krv cicavcov. Poznať 
význam vylučovania. 
Uviesť príklad 
bezstavovca s vyvinutou 
vylučovacou sústavou. 
Vymenovať odpadové 
látky v organizme 

IV. 21. - Zhrnutie a 
zopakovanie 
tematického 
celku 



stavovcov. Poznať 
sústavy orgánov 
stavovcov, ktorými sa 
vylučujú odpadové 
látky. Porovnať 
spoločné a odlišné 
znaky vylučovania 
stavovcov. Zdôvodniť 
význam močovej 
sústavy stavovcov. 
Charakterizovať význam 
obehu telových tekutín. 
Porovnať obeh látok 
črievičky a nezmara. 
Uviesť príklad 
bezstavovca, u ktorého 
pohyb telových tekutín 
zabezpečuje srdce. 
Vymenovať zložky krvi 
stavovcov. Poznať obeh 
telových tekutín v 
otvorenej a zatvorenej 
obehovej sústave.  
Poznať význam krvi 
stavovcov. Chápať 
princíp obehu krvi v 
otvorenej a zatvorenej 
obehovej sústave. 
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. 
Pomenovať reflexy 
dôležité pre život 
stavovcov. Opísať 
vnímanie zrakových 
podnetov prvokov a 
obrúčkavcov. 
Pomenovať orgány, 
ktorými hmyz vníma 
teplotu, dotyk, pohyb 



vzduchu, vône, svetlo, 
zvuky. Porovnať 
vnímanie zrakových 
podnetov dvoch 
bezstavovcov. Uviesť na 
príklade stavovca 
vnímanie zrakových a 
sluchových podnetov. 
Uviesť príklad cicavca s 
dobre vyvinutými 
zmyslovými orgánmi 
potrebnými na lov 
koristi. Uviesť význam 
pohybu živočíchov pre 
ich život. Porovnať 
spôsob pohybu prvoka 
a pŕhlivca. Opísať 
spôsob pohybu 
mäkkýša a obrúčkavca. 
Uviesť príklad hmyzu, 
ktorý sa pohybuje 
skákaním, lietaním, 
plávaním. Uviesť 
prispôsobenie tela rýb 
na plávanie. Opísať 
prispôsobenie končatín 
obojživelníkov na 
skákanie a plávanie. 
Opísať prispôsobenie 
končatín vtákov na 
hrabanie, behanie, 
lietanie, plávanie, 
potápanie a brodenie. 
Uviesť príklad cicavca, 
ktorý sa pohybuje v 
pôde, lietaním, 
plávaním, behom a 
šplhaním po stromoch. 
Charakterizovať proces 
rozmnožovania. Poznať 
podstatu oplodnenia 
vajíčka. Odlíšiť na 
príklade pohlavné a 
nepohl. rozmnožovanie. 
Poznať rozmnožovanie 
obojpohl. živočícha. 
Porovnať priamy a 
nepriamy vývin jedinca. 
Rozlíšiť na ukážke 
(schéme) úplnú a 
neúplnú premenu 
hmyzu. Odlíšiť vonkajšie 



a vnútorné oplodnenie  
stavovcov. Opísať na 
ukážke stavbu vtáčieho 
vajca. Opísať nepriamy 
vývin obojživelníkov. 
Rozlíšiť starostlivosť 
vtákov o mláďatá na 
príklade kŕmivého a 
nekŕmivého vtáka. 
Poznať vývin a spôsob 
výživy mláďat cicavcov. 
Vedieť pracovať podľa 
predloženého návodu. 
Vedieť vyhodnotiť 
pozorovania a vhodne 
ich interpretovať. 
Vedieť zaznamenať 
výsledok pozorovania. 
Upevniť a 
systematizovať 
nadobudnuté poznatky.  

  
  

Organizácia živej 
hmoty 

Základná stavba 
tela organizmov. 
Bunková stavba. 
Spoločné a 
rozdielne znaky 
rastlinných a 
živočíšnych 
buniek. Základné 
životné procesy v 
bunke – príjem a 
výdaj látok, 
fotosyntéza a 
dýchanie, 
dráždivosť a 
citlivosť, pohyb, 
rozmnožovanie. 
Bunka ako celok. 
Pozorovanie 
životných 
procesov 
v rastlinnej bunke  

Poznať význam bunky 
pre organizmy. Zistiť na 
ukážke spoločné znaky 
rastlinnej a živočíšnej 
bunky. Zističť na ukážke 
odlišné znaky rastlinnej 
a živočíšnej bunky. 
Zdôvodniť odlišnosť 
stavby rastlinnej a 
živočíšnej bunky. 
Pomenovať časti bunky, 
ktoré zabezpečujú 
dýchanie, fotosyntézu a 
tvorbu bielkovín. Opísať 
na ukážke proces 
prijímania a vylučovania 
látok. Poznať význam  
dýchania pre život 
bunky Rozlíšiť aktívny a 
pasívny pohyb bunky. 
Poznať súvislosť 
rozmnožovania bunky s 
prenosom dedičných 
informácií. Opísať na 
schéme rozmnožovanie 
bunky delením. Opísať 
proces rastu a vývinu 
buniek. Uviesť príklad 
škodlivého vplyvu na 
život bunky. Vedieť 

OSR, TBZ, MDV 

  22. - Bunka a jej 
štruktúry 

  23. - Život bunky 

V. 24. - Praktická aktivit
a č. 3 



pracovať podľa 
predloženého návodu. 
Vedieť vyhodnotiť 
pozorovania a vhodne 
ich interpretovať. 
Vedieť zaznamenať 
výsledok pozorovania.  

  

  

Dedičnosť 
a premenlivosť 
organizmov 

Jednotka 
genetickej 
informácie. 
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. 
Zdôvodniť 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. 
Vysvetliť význam 
prevládajúceho génu 
pre vznik potomkov. 
Uviesť význam 
premenlivosti. Odlíšiť 
na príkladoch 

OZO, TBZ, RLK, 
OSR 

  25. - Dedičnosť a jej 
podstata 

  26. - Prenos 
genetických 
informácií 

VI. 27. - Dedičnosť a 
premenlivosť 

  28. - Opakovanie 



nededičnú a dedičnú 
premenlivosť. Uviesť 
príklad významu 
premenlivosti 
organizmov. Opísať 
podstatu šľachtenia. 
Uviesť príklad odrody 
rastliny alebo plemena 
živočícha. Uviesť príklad 
vplyvu dedičnej 
choroby na život 
človeka. Uviesť význam 
návštevy genetickej 
poradne.  

  

  

Životné 
prostredie 
organizmov a 
človeka 

Zložky životného 
prostredia, 
vzájomné vzťahy a 
ich význam. 
Zadanie 
projektovej úlohy 
– návrh 
optimálneho 
životného 
prostredia našej 
školy. Vplyv na 
zdravie, život 
organizmov a ľudí. 
Štátna ochrana 
prírody, 
preventívne 
opatrenia. 

Charakterizovať životné 
prostredie človeka. 
Uviesť príklad prírodnej, 
umelej a sociálnej 
zložky prostredia. 
Poznať význam 
pracovného, obytného 
a rekreačného 
životného prostredia 
človeka a podmienky 
ich kvality. Vysvetliť 
rozdiel medzi vednými 
odbormi ekológia a 
environmentalistika. 
Uviesť príklad vplyvu 
znečistenej vody, pôdy, 
ovzdušia na život 

ENV, TBZ, OSR, 
RLK, VMR 

  29. - Životné 
prostredie 

. 30. - Faktory 
ovplyvňujúce 
životné 
prostredie 
organizmov a 
človeka 

. 31. - Starostlivosť o 
životné 
prostredie 

. 32. - Prezentácia 
projektov 



. 33. - Prezentácia 
projektov 

Chránené rastliny 
a živočíchy. 
Ochrana prírody. 
Chránené územia 
a ich význam.  

organizmov a človeka. 
Uviesť príčiny 
znečisťovania vody, 
pôdy, ovzdušia. Uviesť 
príklad nepriaznivého 
vplyvu chemickej a 
priemyselnej výroby,  
dopravy na životné 
prostredie. Poznať 
možnosti využitia 
alternatívnych zdrojov 
energie, navrhnúť 
možnosť ekologickej 
likvidácie odpadu v 
okolí. 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. 
Vymenovať aspoň tri 
kategórie chránených 
území. Uviesť príklad 
národného parku, 
chránenej krajinnej 
oblasti a prírodnej 
rezervácie. Uviesť 
príklad vzácneho 
minerálu, ktorý sa 
vyskytuje na Slovensku.  

 


