
Učebné osnovy biológia 

 

 

 

 

 

1. Charakteristika  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. 

Názov predmetu BIOLÓGIA 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu BIOLÓGIA 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ISCED 2 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

2. 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 

 

3. Kľúčové kompetencie v predmete 

 

3.1 Piaty ročník 

Kompetencie v oblasti prírodných vied:    

1. Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. 

2. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela ako celostného systému z hľadiska ochrany 

zdravia  a zdravého životného štýlu.    

3. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých 

správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.    

4. Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.     

5. Identifikovať a správne používať základné pojmy.     

6. Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov.    

7. Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.    

8. Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.    

9. Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.   

  



Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov   

a/ v oblasti komunikačných schopností:  

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

-  vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje   

-  vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov  

-  zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 

-  vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry 

-  vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy  

výsledky a ich využitie 

b/ v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:  

-  navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

-  využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení,  

skúmaní alebo riešení úloh  

-  riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie  

c/ v oblasti  sociálnych kompetencií:  

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

- pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať  

- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné  

výkony a pokroky v učení 

d/ v oblasti  získavania, osvojovania si a rozvíjania manuálnych zručností:  

-  používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

-  dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

-  využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

   

 

4. Rozsah vyučovania predmetu 

 

4.1. Piaty ročník - 2 hodiny týždenne/66 hodín za školský rok  (66 hodín ŠVP) 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 



 

 

 

 Ročník: piaty 

 

  

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Ciele - kompetencie 

Očakávané vzdelávacie výstupy 

(výstupový štandard) 
Prierezové témy 

Príroda a život 

Počet hodín : 7 

 

Príroda a prírodniny. 

Metódy a prostriedky 

skúmania a pozorovania 

v biológii.  

Kladný vzťah 

k prírode. Rozvoj 

predstavivosti, rozvoj 

pozorovacích 

schopností, zručností 

pri používaní 

mikroskopu 

Žiak má: 

Rozlíšiť na príklade živú a neživú 

prírodninu. Predviesť využitie lupy 

pri pozorovaní prírodniny. Uviesť 

na príklade význam a využitie 

mikroskopu. Ukázať na 

mikroskope okulár, zrkadlo 

a objektív. Správne nastaviť 

a použiť mikroskop na 

pozorovanie vzoriek prírodnín 

 

environmentálna – 

zachovanie 

biodiverzity-

rozmanitosť života na 

našej planéte 

multikultúrna – vedci 

celého sveta majú tie 

isté ciele 

osobnostný a sociálny 

– rozvoj sebadôvery, 

samostatnosti pri práci 

   -  rozvoj presnosti, 

dôslednosti 

Život v lese 

Počet hodín :27 

 

Les. Štruktúra lesa. Život 

a zmeny lesa počas roka. 

Dreviny v lese. Ihličnaté 

listnaté stromy. Kry. 

Poznávanie život drevín 

počas roka. Význam pre 

život v lese. 

Mikroskopické 

a nekvitnúce rastliny 

v lese. Kvitnúce byliny 

v lese. Poznávanie, život 

počas roka. Význam pre 

život v lese. Tvorba 

herbára. 

Huby a lišajníky v lese. 

Poznávanie jedlých 

a jedovatých húb. Pomoc 

pri otrave hubami. 

Osvojenie si a 

usporiadanie 

jednotlivých 

organizmov - 

 baktérií,  húb, rastlín 

a živočíchov. Stavba 

tela lesných 

organizmov. 

Potravové reťazce 

v lese a vyvážená 

biologická 

rovnováha. Prvá 

pomoc pri otrave 

hubami , pri uštipnutí 

hmyzom a hadom 

Žiak má:  

Uviesť príklad rastliny 

(mikroskopickej,byliny, dreviny) 

a živočícha (hmyzu, červa, 

mäkkýša, obojživelníka, plaza, 

vtáka, cicavca) žijúcich v lese, 

poznať stavbu ich tela, spôsob 

obživy. Poznať potravové reťazce 

v lese Opísať zmeny lesa 

v ročných obdobiach. Poznať 

základnú stavbu tela dreviny, 

rozdiel medzi stromom a krom. 

Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom, 

určiť názov stromu podľa listu 

alebo plodu, uviesť význam 

pôdnych baktérií v lese. Poukázať 

na význam machov a papradí 

v lese,opísať základnú stavbu  tela 

kvitnúcej byliny, poznať 

význ.lesné byliny na ukážke, 

poznať byliny liečivé, uviesť 

význam bylín pre život 

lesa.Vedieť, ako sa robí herbár. 

Poznať na ukážke jedlé a jedovaté 

huby, vysvetliť význam húb 

a lišajníkov v prírode,vedieť 

Environmentálna a  

výchova k manželstvu 

a rodičovstvu – 

podpora aktívneho 

prístupu k tvorbe ŽP 

   -  ochrana lesa proti 

požiarom 

   -  lesy – pľúca 

planéty 

   -  negatívny vplyv 

človeka na krajinu 

   -  každá – aj jedovatá 

huba má svoju úlohu 

   -  nebezpečenstvo 

premnoženia hmyzu na 

ŽP 

   -  dôležitosť ochrany 

plazov, obojživelníkov 

   -  starostlivosť 

o vtáky v zime 



Lesné bezstavovce 

a stavovce (obojživelníky, 

plazy, vtáky, cicavce). 

Tvorba herbára. 

poskytnúť prvú pomoc pri otrave 

hubami a uštipnutí hmyzom 

a hadom..Poznať na ukážke lesné 

živočíchy- hmyz, červy, mäkkýše, 

obojživelníky, plazy, vtáky, 

cicavce -  bylinožravce, 

mäsožravce aj všežravce. Poznať 

ohrozené druhy a možnosti ich 

ochrany. 

ochrana života 

a zdravia – dôležitosť 

lesa pre zdravý životný 

štýl 

   -  ochrana pred 

nebezp.baktériami 

   -  prvá pomoc pri 

otrave hubami, pri 

uštipnutí 

   -  líška – zdroj 

besnoty 

mediálna – posúdenie 

pravdivosti mediálne 

šírených posolstiev 

    - eliminácia 

negat.vplyvov médií 

osobnostný a sociálny 

-  rešpektovanie  

názorov spolužiakov, 

rozvoj sebadôvery, 

pocit dobre vykonanej 

práce 

   -  vedieť vyjadriť 

svoj názor, pracovať 

v skupinách 

Multikultúrna,– 

sťahovavé vtáky – 

najväčší cestovatelia 

Život vo vode a na brehu 

Počet hodín : 18 

 

Voda( tečúca, stojatá) 

a jej okolie.Rastliny a 

živočíchy žijúce vo vode 

a na brehu, poznávanie 

podľa vonkajších znakov. 

Význam planktónu 

a vodných zelených 

rastlín. Jazero ako celok. 

Potravové reťazce. 

Biologická rovnováha 

a negatívne ekol.vplyvy 

na vodný ekosystém. 

Regionálne významné 

rastliny a živočíchy – 

chránené aj nechránené 

Získať záujem  

žiakov o poznávanie  

rastlín a živočíchov. 

Učiť žiakov vnímať 

prírodu  

z ekologického 

hľadiska. 

Poznať svoj región 

pre bohatosť druhov 

organizmov v okolí 

Váhu.  

Žiak má: 

Vysvetliť rozdiel medzi tečúcou 

a stojatou vodou,význam kyslíka, 

čistoty vody, príklad znečistenia 

vody a jeho dôsledky, poznať 

podľa vonkajších znakov 

organizmy žijúce na brehu a vo 

vode (rastliny aj živoč.), poznať 

stavbu ich tela, príklad potravy, 

spôsob života, potravové reťazce. 

Vysvetliť príčinu premnoženia 

niektorých organizmov v stojatej 

vode v lete a ich nebezpečenstvo 

(sinice). Poznať regionálne 

významné vodné rastliny 

a živočíchy, vedieť ich pozorovať 

vo voľ. prírode. Poznať ohrozené 

druhy a možnosti ich ochrany. 

ochrana života 

a zdravia – 

nebezpeč.kúpania vo 

voľnej prírode 

   -  pijavica – lekár 

   -  sinice vo voľnej 

prírode 

environmentálna – 

čistota vody a jej 

dôležitosť pre 

mikroorg. 

   -  chránené rastliny 

a živočíchy v regióne 

   -  pytlačenie a jeho 

následky 

   -  chránené 

hniezdiská na Sĺňave 

dopravná – dopravné 



pravidlá pri presune 

mediálna -  sledovanie 

v médiách, kde došlo 

v poslednom období 

ku znečisteniu vody 

– práca na projekte 

(herbár) 

Život na poliach 

a lúkach 

Počet hodín : 14 

 

Polia a lúky. Druhová 

rozmanitosť, vplyv 

ľudskej činnosti. Rastliny 

a huby na lúkach. 

Obilniny. Krmoviny. 

Olejniny a okopaniny. 

Význam pre výživu 

človeka a hospodárskych 

zvierat. Stavovce 

a bezstavovce na poliach 

a lúkach. Biologická 

rovnováha a negatívne 

ekolog.vplyvy.  

Chápať druhovú 

rozmanitosť. 

Osvojenie 

a usporiadanie 

obilnín, okopanín, 

krmovín, olejnín. 

Význam technických 

plodín pre výživu 

ľudstva. 

Žiak má: 

Rozlíšiť pole a lúku, poznať lúčne 

a poľné byliny  (liečivé aj 

neliečivé) na ukážke, lúčne 

a poľné huby (pečiarku). Uviesť 

príklad krmoviny (kŕmna repa), 

olejniny (slnečnica, repka), 

obilniny (raž, ovos, jačmeň, 

pšenica, kukurica, slnečnica),  

okopaniny (ľuľok zemiakový)-

poznať ich na ukážke, vedieť aký 

majú význam, stavbu tela. Vedieť, 

čo sú hľuzkové baktérie, aký 

význam majú pre úrodnosť pôdy. 

Poznať živočíchy lúk a polí – 

poznať ich na ukážke, vedieť akú 

majú stavbu tela, čím sa živia, aké 

postavenie majú v potravovom 

rebríčku. Poznať vplyv prírodných 

činiteľov (voda, vietor, 

podložie,...) na úrodnosť pôdy, 

spôsob znečistenia pôdy a vplyv 

na čistotu podz.vody, spôsob jej 

ochrany. Poznať vybraté poľné 

a lúčne rastliny a živočíchy vo 

voľnej prírode.  

environmentálna – 

nebezpečenstvo 

vypaľovania tráv 

   -  hľuzkové baktérie 

ako prirodz.hnojivo 

   -  

nebezp.premnoženia 

hmyzu, hlodavcov 

   -  škodlivosť 

chemikálií použ.v 

poľnohosp. 

   -  znečistenie pôdy 

ropnými látkami 

multikultúrna – 

informácie z médií 

o predaji a pašovaní 

vtákov 

   -  odkiaľ k nám prišli 

rôz.druhy obilnín 

ochrana života 

a zdravia, výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu – liečivé 

rastliny a zdravie 

   -  nadmerný príjem 

cukru – škodlivý 

osobnostný a sociálny 

– samostatnosť, ochota 

pomôcť, vzájomná 

spolupráca 

-  prezentácia herbára 

Prierezové témy – výchova : MUV-  multikultúrna     OSR-osobnostný a sociálny rozvoj      

ENV-environmentálna     MDV- mediálna      OŽO-ochrana života a zdravia     VMR- 

výchova k manželstvu a rodičovstvu   



Obsah vzdelávania pre 6.ročník      

 

Tematický celok 

 

 

Cieľ 

 

Obsahový 

štandard  

 téma / pojmy 

 

Výkonový štandard  

spôsobilosti 

Prierezové 

témy 

 

1. Život s 

človekom a v 

ľudských 

sídlach 

(20 hodín) 

 

 

Hľadať odpovede na otázky, 

zdôvodňovať, uvažovať, 

hodnotiť. 

  

Získať praktické zručnosti. 

 

Triediť a spracovávať 

informácie z rôznych zdrojov, 

vedieť využiť informácie 

a komunikačné zdroje . 

 

Zrozumiteľne prezentovať 

svoje poznatky, skúsenosti 

a zručnosti. 

 

1.Ľudské obydlia a ich 

okolie. Vplyv ľudskej 

činnosti na 

prispôsobovanie sa 

organizmov prostrediu. 

(hospodárske rastliny, 

okrasné rastliny, izbové 

rastliny, chované 

živočíchy, 

zdomácňovanie, kríženie, 

plemená, odrody) 

zdroje 
znečistenia 
ovzdušia 
ozónová diera 
skleníkový efekt 
ozónová vrstva 

 

Uviesť osobitosti ľudských obydlí 

a ich okolia pre život organizmov. 

Uviesť význam kríženia rastlín 

a živočíchov pre človeka. Uviesť 

význam zdomácňovania 

živočíchov pre človeka. 

P:Jedovaté rastliny v byte. 

 

 

 

skleníkové plyny (napr. oxid 
uhličitý), hlavné zdroje 
znečistenia ovzdušia 
(spaľovanie odpadov – potreba 
separovaného zberu) 

 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

2.Mikroorganizmy 

žijúce s človekom. 

Poznávanie 

a význam pre 

človeka. 

(baktérie: parazitické, 

rozkladné, mliečne, 

kvasné, pleseň 

hlavičkatá, papleseň 

štetkovitá, kvasinky) 

Uviesť prejavy škodlivosti 

parazitickej baktérie pre človeka. 

Opísať využitie mliečnych a 

kvasných baktérií. Uviesť príklad 

využitia kvasiniek človekom. 

Uviesť podmienky výskytu plesní 

v domácnosti. Uviesť príklad 

priemyselnej výroby s využívaním 

kvasinky. BOB PPDZ 

 

3.Pestované Pomenovať podľa ukážky  



rastliny v 

záhradách. 

(zelenina, hlúbová 

zelenina, koreňová 

zelenina, strukoviny, 

cibuľa, cesnak, 

kapusta, kel, karfiol, 

mrkva, petržlen, 

fazuľa, hrach, rajčiak, 

paprika)  

zástupcu cibuľovej, hlúbovej a 

koreňovej zeleniny. Poznať na 

ukážke a pomenovať strukovinu. 

Rozlíšiť a pomenovať na ukážke 

päť druhov zeleniny. Vysvetliť 

potrebu hnojenia pôdy v záhrade 

pri dlhoročnom 

pestovaní plodín. Vysvetliť 

význam zeleniny vo výžive 

človeka. BOB 

4. Pestované 

ovocné stromy a 

kry. Poznávanie 

podľa vonkajších 

znakov, význam.  

(sad, ovocná záhrada, 

odrody, šľachtenie, 

listy, kvety, plody: 

malvica, kôstkovica, 

bobuľa, jabloň, 

hruška, marhuľa, 

broskyňa, slivka, 

čerešňa, ríbezľa, 

egreš, jahoda) 

vodný roztok 
nasýtený 
roztok 
rozpúšťadlo 
rozpustená 

látka 

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. 

P: Druhové zastúpenie ovocných 

stromov v našej záhrade. BOB 

 

 

 

 

 

uviesť príklady používania 

vodných roztokov pri striekaní 

plodin 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

  5.Nežiaduci 

spoločníci človeka. 

Poznávanie podľa 

vonkajších 

znakov, význam. 

Zásady prevencie 

pred šírením 

nákazy. 

Zdôvodniť na príklade škodlivosť 

vnútorného a vonkajšieho 

parazita. Poznať na ukážke dva 

živočíchy znehodnocujúce 

potraviny. Poznať zásady ochrany 

pred vnútornými parazitmi. 

Poznať spôsob odstránenia vší z 

vlasov. 

 



(pásomnica, hlísta, 

mrľa, voš, blcha, 

ploštica, moľa, 

mucha, šváb, múčiar, 

vnútorný a vonkajší 

parazit) 

6.Včelárstvo, 

rybárstvo a 

rybnikárstvo. 

Spoločenský život 

včiel. Zásady chovu 

včiel  rýb. 

(včelárstvo, včela, 

matka, robotnica, 

trúd, úľ, plast, med, 

vosk, roj, rybárstvo, 

kapor, pstruh, rybník) 

Voda- zrážková, 

povrchová, 
podzemná, 
minerálna voda 
pitná, úžitková, 
odpadová, 
destilovaná 
voda, čistenie 
vôd, 
usadzovanie, 
filtrácia,odparov
anie 
 

Opísať na ukážke význam včely 

matky, robotnice, trúda v úli. 

Uviesť príklady významu chovu 

včely pre človeka. Vysvetliť 

význam rýb pre človeka. BOB 

P: Význam chovu včiel. 

 

 

 

 

poznať význam vody pre život 
človeka, zvieratá a rastliny 
poznať rozdelenie vôd podľa 
výskytu (zrážková, povrchová, 
podzemná, minerálna) a 
podľa  použitia (pitná, úžitková, 
odpadová, destilovaná) 
vysvetliť rozdiely medzi 
rôznymi druhmi vôd 
poznať možnosti úpravy 
a čistenia vôd, 
poznať dôsledky znečistenia 

vôd 

uviesť príklady základných 

metód oddeľovania zložiek 

zmesí (usadzovanie, filtrácia, 

odparovanie, 

 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

7.Chovateľsky 

významné vtáky.  

(kura, morka, kačica, 

hus, pohlavná 

dvojtvárnosť, vajcia, 

perie, mäso, tuk, 

polygamia) 

 

Na ukážke pomenovať samca a 

samicu kury, kačice, husi a morky. 

Vysvetliť na príklade kohúta a 

sliepky pohlavnú dvojtvarosť. 

Uviesť význam chovu kury, kačice, 

husi alebo morky pre človeka. 

 



  8.Blízky spoločníci 

človeka. 

Poznávanie podľa 

vonkajších 

znakov, význam. 

Spolunažívanie 

živočíchov a ľudí v 

domácnosti. 

 (pes, mačka, 

akváriové rybičky, 

morča, chrček, 

andulka, kanárik, srsť, 

hlava, trup, oči, uši, 

chvost, končatiny, 

vtiahnuteľné pazúry) 

Porovnať odlišnosti vonkajších 

znakov psa a mačky. Pomenovať 

na ukážke jedno plemeno psa. 

Uviesť zásady chovu psa a mačky 

v domácnosti. Uviesť príklad 

starostlivosti o drobné domáce 

živočíchy. 

 

9.Chovateľsky 

významné cicavce. 

Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, 

význam. Zásady 

chovu. (králik, tur, 

sviňa, kôň, koza, ovca, 

mäso, mlieko, srsť, 

koža, štetiny, vlna, 

kosti, dobytok, hnoj, 

jazdectvo) 

Rozpoznať na ukážke tri druhy 

hospodárskych zvierat. Rozpoznať 

na ukážke samca, samicu a mláďa 

dvoch hospodárskych zvierat. 

Uviesť význam chovu jedného 

druhu hospodárskeho 

zvieraťa. Uviesť dôsledky 

pridávania veľkého 

množstva chemických prípravkov 

do potravy hospodárskych 

zvierat. 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

10.Cicavce žijúce s 

človekom. 

Poznávanie podľa 

vonkajších 

znakov, riziká 

prenosu 

nákazlivých 

ochorení, ochrana 

a prevencia. 

(hlodavce, myš, 

potkan, krysa, 

hlodavé zuby, 

nákazlivé choroby, 

deratizácia) 

Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. 

Uviesť riziko výskytu myší a 

potkanov v domácnosti. Poznať 

spôsoby ochrany pred myšami a 

potkanmi. 

P: Spôsoby likvidácie hlodavcov 

v domácnosti. 

 

11.Živočíchy v okolí 

ľudských sídiel. 

Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, 

Uviesť dva bezstavovce žijúce v 

záhrade alebo sade. Vysvetliť 

škodlivosť premnoženia 

niektorých bezstavovcov v 

domácnosti, záhrade a sade. 

 

 

ENV - hodnotiť 



význam. 

(slimák, mlynárik, 

vošky, vlnačka, 

obaľovač, osa, škorec, 

drozd, sýkorka, 

vrabec, hrdlička, 

holub, lastovička, 

pipíška, stehlík, krt, 

jež.) 

Opísať význam spevavých vtákov 

v okolí domácností. Poznať na 

ukážke troch spevavých vtákov. 

Uviesť príklad spevavého vtáka, 

ktorý sa živí hmyzom. P: 

Pozorovanie vtákov na kŕmidle. 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

2.Základná 

štruktúra 

života 

 

(4 hodiny) 

Hľadať odpovede na otázky, 

zdôvodňovať, uvažovať, 

hodnotiť. 

  

Pracovať so zdrojmi 

 

Získať praktické zručnosti. 

1.Bunka.  

Rastlinná 

a živočíšna bunka. 

(bunka, organely, 

rastlinná a živočíšna 

bunka, základná 

stavebná a funkčná 

zložka organizmov) 

chemicky 
čistá látka 
zmes 
rôznorodá a 

rovnorodá 

zmes 

Porovnať rastlinnú a živočíšnu 

bunku. Určiť na ukážke zhodné 

a rozdielne znaky rastlinnej a 

živočíšnej bunky. 

 

 

 

 

rozpoznať chemicky čisté 
látky, rôznorodé zmesi, 
rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, 
kvapalné a plynné) 

 

 

2.Základná stavba 

a funkcia častí 

bunky. (bunková 

stena, 

cytoplazmatická 

blana, cytoplazma, 

jadro, vakuola, 

chloroplast, bičíky, 

riasinky, bunková 

šťava, zelené farbivo- 

chlorofyl) 

Pomenovať na ukážke časti 

rastlinnej bunky. Vysvetliť 

význam bunkového jadra,  

chloroplastu, cytoplazmy 

a bunkových povrchov. 

Pomenovať na ukážke časti 

živočíšnej bunky. P: Vytvoriť 

v triede model bunky. 

 

3.Živé organizmy 

a ich stavba 

 

(4 hodiny) 

Hľadať odpovede na otázky, 

zdôvodňovať, uvažovať, 

hodnotiť.  

 

Pracovať so zdrojmi 

 

Získať praktické zručnosti 

1.Nebunkové a 

jednoduché 

bunkové 

organizmy.  

Stavba tela. 

Význam, vplyv na 

človeka, nákazlivé 

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 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 



ochorenia, 

prevencia.  

(vírus, baktéria, 

vnútrobunkový 

parazit, bunková 

stena, cytoplazma, 

cytoplazmatická 

blana, nákazlivé 

ochorenia) 

bakteriálnych nákaz. 

 

 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

2.Stmxn 

2.Stavba tela 

jednobunkových 

organizmov. 

(drobnozrnko, 

kvasinka, črievička, 

organely, bunková 

stena, cytoplazma, 

jadro, brvy, bunkové 

ústočká , jadro, 

vakuola, stiahnuteľná 

a potravová vakuola, 

pletivo, tkanivo, 

orgán, sústava 

orgánov 

a organizmus) 

Pomenovať na ukážke 

črievičky hlavné časti tela.  

Porovnať na ukážke stavbu 

tela drobnozrnka a črievičky. 

Nepiť vodu z neznámych 

zdrojov! PPDZ 

 

3. Stavba tela 

mnohobunkových 

organizmov.  

(pletivo, tkanivo, 

orgán, sústava 

orgánov 

a organizmus) 

 

Priradiť pletivo a tkanivo k 

rastline a živočíchovi. Určiť na 

ukážke rastliny jej orgány. 

Určiť na ukážke štruktúry tela 

živočícha bunku, tkanivo, 

orgán, sústavu orgánov. 

 

 

4.Stavba tela 

 

 

 

 

 

 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 



rastlín a húb 

(20 hodín) 

 

Hľadať odpovede na otázky, 

zdôvodňovať, uvažovať, 

hodnotiť.  

 

Pracovať so zdrojmi 

 

Získať praktické zručnosti 

1.Stavba tela 

nekvitnúcich 

rastlín. Machy a 

paprade.  

(mach, papraď, 

palístok, pakorienok, 

pabyľka, stopka, 

výtrusnica, výtrus, 

korene, koreň, 

podzemok, zložené 

listy) 

Pomenovať na ukážke časti 

tela machu. Pomenovať na 

ukážke časti tela paprade. 

Uviesť význam výtrusov pre 

machy a paprade. 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

2. Stavba tela 

kvitnúcich rastlín. 

Koreň, prijímanie 

živín koreňom, 

význam pre život 

rastliny.  

(koreň, pokožka, 

cievne zväzky, 

koreňové vlásky, 

hlavný koreň 

s bočnými koreňmi, 

zväzkovitý koreň) 

Rozlíšiť na ukážke stavby 

koreňa pokožku, dužinu, 

cievne zväzky, koreňové 

vlásky. Uviesť živiny, ktoré 

rastlina prijíma koreňom. 

Vysvetliť význam koreňa pre 

rastlinu. BOB 

 

3. Stonka. 

Dreviny, byliny, 

prúdenie látok 

stonkou, význam 

pre život rastliny.  

(stonka, dužinatá 

stonka, drevnatá 

stonka, pokožka, 

dužina, cievne zväzky, 

kôra, drevo, lyko, 

Roztriediť na ukážke dreviny a 

byliny podľa stavby stonky. 

Vysvetliť význam cievnych 

zväzkov v stonke. Určiť na 

konáriku 

púčiky a vysvetliť ich význam. 

Zdôvodniť význam stonky pre 

život rastliny. BOB 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 



letokruhy, púčik, 

kmeň, koruna) 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

4. List. Fotosyntéza, 

dýchanie, 

vyparovanie vody, 

význam pre život v 

prírode. 

(list, pokožka, bunky 

listu, chloroplasty, 

cievne zväzky, žilky, 

prieduch, 

fotosyntéza, slnečná 

energia, oxid uhličitý, 

voda, kyslík) 

Vzduch- hlavné 
zložky vzduchu 
skleníkové plyny 
zdroje 
znečistenia 
ovzdušia 
 

Určiť na ukážke stavbu 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 význam listov pre 

prijímanie živín a dýchanie, liečivé 

účinky niektorých listov. BOB 

 

 

vymenovať hlavné zložky 
vzduchu, poznať význam 
kyslíka pre živé organizmy 

 

 

5.Kvet.  

(kvet, súkvetie, 

kvetný obal, kalich 

a koruna, okvetie, 

tyčinka, piestik, 

peľové zrnko, vajíčko) 

Rozlíšiť na ukážke kvetný 

obal, tyčinku a piestik. Uviesť 

význam peľového zrnka a 

vajíčka. Poznať liečivé účinky 

niektorých kvetov, peľ kvetov – 

možný alergén. P: Chránené 

rastliny nášho regiónu. 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 



človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

6.Opelenie a 

oplodnenie.  

Význam pre 

rozmnožovanie 

rastlín. (opelenie, 

oplodnenie) 

Opísať na schéme opelenie 

kvetu. Uviesť, kedy nastáva v 

kvete oplodnenie. Zdôvodniť, 

prečo je kvet rozmnožovací 

orgán rastliny. 

 

7.Plod a semeno. 

Rozdelenie 

plodov, význam 

pre 

rozmnožovanie 

rastlín. (plod, 

oplodie, suchý plod, 

dužinatý plod, 

semeno, osemenie, 

zárodok, klíčne listy, 

rozširovanie plodov 

a semien) 

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. BOB 

 

OSR - deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca 

v skupinách, 

vzájomná pomoc 

 

 

9.Rastlinné telo. 

Súčinnosť 

orgánov pre 

príjem živín, 

prenos a 

vylučovanie látok. 

Vplyv svetla, 

tepla, vody a 

živín.  

(koreň, stonka, listy, 

kvety, vyživovacie 

orgány, 

rozmnožovacie 

orgány) 

Vymenovať látky, ktoré 

potrebuje rastlina pre život. 

Pomenovať na ukážke 

rozmnožovacie a vyživovacie 

orgány kvitnúcej rastliny. 

Pomenovať na ukážke orgány, 

ktorými rastlina 

prijíma výživu a dýcha, prúdia 

látky, prijíma a vyparuje vodu. 

 



10.Huby 

s plodnicou. Jedlé 

a jedovaté, 

rozlíšenie podľa 

typických znakov. 

 (huba, podhubie, 

plodnica, hlúbik, 

klobúk, lupene, rúrky, 

pošva, plachtička, 

prsteň, pečiarka, 

muchotrávka zelená, 

bedľa, hríb, masliak, 

výtrusy, výtrusnica) 

Rozlíšiť stavbu jedlej a 

jedovatej huby s plodnicou. 

Prvá pomoc pri otrave hubami. 

Rozlíšiť na ukážke hubu s 

výtrusnicami na lupeňoch a v 

rúrkach. BOB 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

11.Huby bez 

plodníc. Kvasinky, 

plesne, lišajníky, 

stavba 

tela.  

(lišajník – riasa, 

hubové vlákna, 

kvasinky -bunková 

stena, jadro 

cytoplazma, vakuola) 

Rozlíšiť na ukážke kvasinku a 

pleseň podľa stavby tela. 

Uviesť význam výtrusnice 

plesne. Opísať na ukážke 

stavbu tela lišajníka.  

PPDZ 

 

5. Stavba tela 

bezstavovcov 

(12 hodiny) 

 

 

 

 

Hľadať odpovede na otázky, 

zdôvodňovať, uvažovať, 

hodnotiť.  

 

Pracovať so zdrojmi.  

 

Vedieť využiť informačné 

a komunikačné zdroje. 

1.Pŕhlivce - 

drobné vodné 

živočíchy. Stavba 

tela a základné 

telesné funkcie.  

(nezmar, ústny 

a vyvrhovací otvor, 

pŕhlivé bunky, 

rozptýlená NS, 

vajíčka, spermie, 

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 

  

 

OSR - deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca 

v skupinách, 

vzájomná pomoc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získať praktické zručnosti. 

Rozvíjať zručnosti pri práci. 

 

púčik, obojpohlavný 

živočích, regenerácia) 
význam slova obojpohlavný 

živočích. Symbióza sasanky 

a raka. 

 

2.Ploskavce a 

hlístovce - 

vnútorné parazity. 

Stavba tela.  

(pásomnica, hlísta, 

hlavička, prísavky, 

články, vajíčka, larva, 

uhor, pohlavná 

dvojtvarosť, samček, 

samička, hostiteľ, 

medzihostiteľ) 

Uviesť časť tráviacej sústavy 

človeka, v ktorej žije 

pásomnica a hlísta. Opísať 

prijímanie potravy hlísty a 

pásomnice. Opísať podľa 

ukážky rozmnožovanie hlísty 

alebo pásomnice. 

Vysvetliť nevyhnutnosť 

dostatočnej tepelnej úpravy 

mäsa a umytia ovocia a 

zeleniny pred konzumáciou. 

 

3.Mäkkýše – 

živočíchy so 

schránkou. 

Stavba tela 

a základné 

telesné funkcie. 

(slimák – 

vnútornostný vak, 

ústa, jazýček, pľúca, 

črevo, pečeň, srdce, 

nervové uzliny, 

obojpohlavná žľaza, 

ulitníky, škľabka – 

prijímací, ústny 

a vyvrhovací otvor, 

žiabre, obojpohlavný 

živočích) 

 

Uviesť miesto uloženia 

vnútorných orgánov slimáka. 

Porovnať podľa ukážky 

schránku slimáka a škľabky.  

Vysvetliť, prečo je slimák 

obojpohlavný živočích. Uviesť 

orgánovú sústavu, ktorou 

slimák prijíma a spracováva 

potravu. Porovnať dýchacie 

orgány slimáka a škľabky. 

Určiť na ukážke ústny, 

prijímací a vyvrhovací otvor 

škľabky. Uvedomiť si výskyt 

mäkkýšov vo vápencových 

oblastiach. 

OZO - zamerať sa 

na zvládnutie 

situácií 

vzniknutých 

vplyvom 

negatívneho 

prístupu 

k vlastnému 

zdraviu 

 

 

 

ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 



 

 

 

 

Praktické aktivity  

(5 hodín) 

 

 

 

4.Obrúčkavce - 

živočíchy s 

obrúčkami. 

Stavba tela 

a základné 

telesné funkcie. 

(dážďovka, svaly, 

ústny a análny otvor, 

tráviaca rúra, 

vylučovacie orgány, 

DS, obehová sústava, 

krv, krvné cievy, 

rebríčková NS, 

opasok, obojpohlavný 

živočích) 

Uviesť, aký orgán umožňuje 

dážďovke pohyb. Zdôvodniť, 

názov zatvorená obehovej 

sústavy dážďovky. Opísať, ako 

dýcha dážďovka. Zdôvodniť 

názov rebríčkovej nervovej 

sústavy dážďovky. Uviesť 

význam opasku dážďovky. 

 

5.-6.Článkonožce 

- živočíchy s 

článkovaným 

telom. Stavba tela 

a základné 

telesné funkcie. 

Pavúkovce, 

kôrovce. 

(pavúk križiak, rak, 

jedová žľaza, 

mimotelové trávenie, 

pľúcne vačky, 

rúrkovité srdce, 

rebríčková NS, 

pancier, vonkajšia 

kostra, žiabre) 

Hmyz. 

(hmyz, neúplná 

premena, úplná 

premena, vajíčko, 

larva, kukla, dospelý 

jedinec) 

 

 

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. Rak – 

bioindikátor. Uviesť na ukážke 

ústneho orgánu hmyzu príklad 

potravy. Určiť na ukážky 

končatiny spôsob pohybu 

hmyzu. Pomenovať dýchací 

orgán hmyzu. Zdôvodniť názov 

rebríčkovej nervovej sústavy 

hmyzu. 

 

OSR - deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca 

v skupinách, 

vzájomná pomoc 

 

 



 

 

 

 

Prierezové témy – výchova : MUV-  multikultúrna     OSR-osobnostný a sociálny rozvoj      

ENV-environmentálna             MDV-mediálna            OŽO-ochrana života a zdravia     VMR- 

výchova k manželstvu a rodičovstvu   

 


