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Vzdelávacia oblasť  Človek a príroda 

Názov predmetu Biológia 

Ročník ôsmy, deviaty  

Škola ZŠ Dunajská Lužná 

Názov ŠkVP  

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania základné 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

 

PREDMET :     BIOLÓGIA      

8.ročník: Časová dotácia:  2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

       

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:   

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

vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet 

je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych 

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

vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku 

vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a 

tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo 

vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

 

Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a 

skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. 

Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich 

žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k 

prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k 

postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. 

 

Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním 

vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako 

biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov 

individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na 

základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si 

zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 
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Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v 

súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších 

ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov 

živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný 

na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. 

   

CIELE PREDMETU:  

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

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

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

celku. 

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

prírodných procesov a javov. 

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

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

       

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI  

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný 

ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa 

vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred 

škodlivými druhmi. 

 

Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a 

mnohobunkových organizmov. 

 

Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej 

pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z 

hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. 

 

Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a 

človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a 

organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. 

 

 

● v oblasti komunikačných schopností: 

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť 

základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 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 
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správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý 

projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

 

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

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov 

a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní 

jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a 

nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať 

a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 

• 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 

 

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti 

a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s 

prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v 

praktických podmienkach.        

 

OBSAH         

 

8.ročník 

1. Neživá príroda a jej poznávanie 

2. Zem a jej stavba 

3. Stavebná jednotka zemskej kôry 

4. Geologické procesy a dejiny Zeme 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov 

Praktické aktivity 

 

9.ročník 

1. Základné životné procesy  

2. Organizácia živej hmoty 

3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov 

4. Životné prostredie organizmov a človeka 

Praktické aktivity 
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Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania  z biológie v 8. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho 

vzdelávacieho programu  

Tematický  

celok 

Obsahový  

štandard 

Výkonový  

štandard 

Prierezová  

téma 

Neživá príroda 

a jej poznávanie 

Neživá a živá príroda. 

Závislosť organizmov 

a človeka od neživej 

prírody. 

Poznávanie neživej prírody, 

význam vied o Zemi. 

● Preukázať na príklade závislosť organizmov od 

neživej prírody. 

● Uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú 

prírodu. 

● Preukázať na príklade význam vied o Zemi. 

● Poznať význam nerastných surovín pre život 

človeka. 

ENV 

OSR 

OŽZ 

PPZ 

Zem a jej stavba Stavba Zeme. 

Sféry zemského telesa. 

Stavba zemskej kôry pevnín 

a dna oceánov. 

● Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér 

zemského telesa. 

● Rozlíšiť na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú 

kôru. 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Zemská kôra v pohybe. 

Pohyby zemskej kôry a ich 

príčiny. 

Vzďaľovanie, približovanie 

a podsúvanie litosferických 

platní. 

● 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 

OSR 

PPZ 

Stavebné 

jednotky zemskej 

kôry 

Minerály a horniny. 

Rozlišovanie znaky 

minerálov a hornín. 

Vznik minerálov a hornín. 

Príklady minerálov a hornín. 

● Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny 

príklad. 

● Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny 

príklad.  

● Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu. 

● Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín. 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Minerály. Vznik, vonkajší 

tvar a vnútorná stavba. 

Vlastnosti minerálov 

(fyzikálne, chemické), ich 

význam a využívanie. 

● 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. 

ENV 

OSR 

PPZ 

Geologické 

procesy 

Geologické procesy. 

Vonkajšie a vnútorné 

geologické procesy. 

Katastrofické geologické 

procesy, príčiny a dôsledky 

pre človeka. 

● Uviesť príklady zdroja energie, energiu a súvisiaci 

geologický proces. 

● Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný 

geologický proces. 

● Dokumentovať na príklade katastrofický 

geologický proces a jeho následky. 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Vnútorné geologické 

procesy. 

Magmatická a sopečná 

činnosť, magma a láva. 

Časti  sopky. 

Prejavy sopečnej činnosti.  

● 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. 

 

ENV 

OSR 

PPZ 
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 Vyvreté horniny. 

Vznik, rozlišovacie znaky 

hlbinných a výlevných 

vyvretých hornín.  

Typické horniny, vlastnosti, 

využitie, výskyt. 

● Poznať podstatu vzniku vyvretých hornín. 

● Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú 

horninu. 

● Odlíšiť štruktúru žuly čadiča. 

● Poznať využitie aspoň jednej hlbinnej a jednej 

výlevnej vyvretej horniny.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Horotvorná činnosť 

a poruchy zemskej kôry. 

Prejavy horotvornej 

činnosti. 

Vrásnenie, vrásy a zlomy. 

● Charakterizovať horotvornú činnosť. 

● Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad 

poruchy zemskej kôry. 

● Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku 

a charakteristických znakov. 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Zemetrasenie. 

Vznik a druhy zemetrasenia, 

prejavy a dôsledky. 

Ochrana pred 

zemetrasením a jeho 

dôsledkami. 

Výskyt na Slovensku. 

● 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. 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

MUV 

 Premena hornín 

a premenené horniny. 

Činitele premeny, vznik 

premenených hornín. 

Typické premenené 

horniny, vlastnosti, využitie. 

● Uviesť hlavné činitele premeny hornín. 

● Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených 

hornín. 

● Poznať jednu premenenú horninu, typickú 

vlastnosť a jej využitie. 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Vonkajšie geologické 

procesy. 

Pôsobenie vonkajších 

geologických činiteľov, ich 

prejavy. 

Zvetrávanie, príčiny 

a dôsledky. 

Vplyv, prejavy a dôsledky 

zemskej príťažlivosti, vody, 

ľadovca a vetra. 

● Poznať pôsobenie vonkajších geologických 

procesov a ich čiastkové procesy. 

● Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich 

dôsledky 

● Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti, činnosti 

toku rieky a morskej vody 

● Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky 

činnosti horského ľadovca 

● Opísať prejavy a dôsledky rušivej činnosti vetra 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Usadené horniny 

Podstata vzniku usadených 

hornín 

Úlomkovité, organické 

a chemické usadené 

horniny, vznik, vlastnosti, 

využitie 

● Pomenovať usporiadanie útvarov usadených 

hornín 

● Poznať využitie nespevnenej a spevnenej 

úlomkovitej usadenej horniny 

● Opísať podstatu vzniku organických usadených 

hornín 

● Uviesť príklad využitia usadenej horniny 

● Poznať podstatu vzniku chemických usadených 

hornín 

● Uviesť príklad využitia chemickej usadenej 

horniny 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Krasové procesy 

Podstata krasových 

procesov 

Povrchové a podzemné 

● Poznať podstatu krasového procesu 

● Uviesť príklad povrchového a podzemného 

krasového útvaru 

● Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby 

ENV 

OSR 

PPZ 
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krasové útvary 

Kvapľové ľadové jaskyne 

● Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej jaskyne na 

Slovensku 

Dejiny Zeme Vek Zeme a skameneliny 

Charakteristika skamenelín, 

podstata ich vzniku 

Druhy skamenelín, príklady 

Určovanie veku Zeme 

a hornín 

● Charakterizovať skamenelinu 

● Uviesť príklad skameneliny 

● Opísať proces vzniku skameneliny 

● Poznať postup určovania pomerného veku 

hornín 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Geologická história Zeme  

Prahory a starohory 

Prvohory a druhohory 

Treťohory a štvrtohory 

Významné geologické 

procesy, prejavy života, 

príklady vedúcich 

skamenelín 

● Uviesť významné geologické procesy 

v jednotlivých sférach vývoja Zeme 

● Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny 

prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr 

● Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek 

v súčasnosti 

● Poznať dôkazy predchodcu vývoja človeka 

v treťohorách a štvrtohorách 

ENV 

OSR 

PPZ 

Príroda Slovenska Neživá príroda Slovenska 

Geologické jednotky 

Západných Karpát 

● 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 

OSR 

PPZ 

Podmienky života 

a vzťahy 

organizmov 

Organizmy a prostredie 

Vzťahy organizmov 

s prostredím, 

prispôsobivosť organizmov 

prostrediu, znášanlivosť 

podmienok prostredia. 

● Poznať aspoň tri anorganické a tri organické 

látky, ktoré sú súčasťou organizmov 

● Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia 

a vzájomného vzťahu medzi organizmami 

● Poznať prispôsobivosť organizmov životným 

podmienkam 

● Uviesť na príklade rozsah znášanlivosti  

podmienok prostredia organizmami 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Neživé zložky prostredia. 

Vplyv energie, svetla, tepla, 

vzduchu, vody a pôdy na 

životné podmienky 

a procesy organizmov. 

● Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny 

● Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo 

● Poznať prispôsobenie organizmov teplote 

prostredia 

● Uviesť význam vody pre organizmy 

● Preukázať na príklade prispôsobenie organizmov 

množstvu vody v prostredí 

● Poznať význam vzduchu pre rastliny a živočíchy 

● Uviesť zložky pôdy a ich význam pre organizmy 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Znečisťovanie neživých 

zložiek prostredia 

Príčiny a dôsledky 

znečisťovania vody, 

vzduchu, pôdy pre rastliny 

a živočíchy 

● Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, 

vzduchu a pôdy na život rastlín 

● Poznať dôsledky znečistenia vody, vzduchu 

a pôdy pre život živočíchov 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Živé zložky prostredia  

Populácia 

Vlastnosti populácie 

(veľkosť, hustota, atď), 

● Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín 

a živočíchov 

● Uviesť príklad početnosti populácie 

● Chápať podmienky rastu populácie 

ENV 

OSR 

PPZ 
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vnútorné a vonkajšie vzťahy ● Poznať význam hustoty pre prežitie populácie 

● Rozlíšiť na príklade konkurenciu, predáciu, 

parazitizmus, symbiózu 

 Spoločenstvo organizmov 

Typy spoločenstiev 

Druhová rozmanitosť, 

štruktúra, zloženie 

spoločenstva a priestorové 

členenie 

● Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé 

spoločenstvo, suchozemské, sladkovodné 

a morské spoločenstvo 

● Uviesť príklad druhovej rozmanitosti 

● Poznať význam priestorovej štruktúry 

spoločenstva 

● Uviesť príklad dominancie v spoločenstve 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Ekosystém 

Zložky a typy ekosystémov 

Obeh látok a tok energie 

v ekosystéme 

● Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému 

● Poznať typy suchozemských a vodných 

ekosystémov 

● Uviesť príklad producenta, konzumenta, 

rozkladača 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Život ekosystému 

Vlastnosti ekosystému 

(potravové vzťahy, 

obnovovanie a vývin 

ekosystému) 

● Poznať význam premeny látok energie 

v ekosystéme 

● Zostaviť príklad potravového reťazca 

● Chápať význam obnovy ekosystému 

● Poznať štádiá vývoja ekosystému 

●  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Biosféra  

Zložky biosféry 

Obeh látok a tok energie 

v biosfére 

● 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 

●  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Biologická a ekologická 

rovnováha  

Podmienky udržania 

biologickej rovnováhy 

Možnosti zachovania 

a ohrozenia ekologickej 

rovnováhy 

● Poznať význam biologickej rovnováhy 

● Chápať spätnú väzbu na príklade 

● Uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy 

● Porovnať stabilný a nestabilný ekosystém 

● Uviesť tri príklady narušenia ekologickej 

rovnováhy 

● Poznať zásady ekologického hospodárenia 

v krajine 

●  

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Globálne ekologické 

problémy (kyslé dažde, 

smog, skleníkový efekt, 

stenčovanie ozónovej 

vrstvy, hromadenie 

odpadov) 

Príčiny, dopady na 

ekosystémy, možnosti 

riešenia 

● Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej 

vrstvy, vzniku smogu, skleníkového efektu 

a kyslých dažďov 

● Uviesť príklad zabránenia vzniku smogu, 

skleníkového efektu, kyslých dažďov 

● Uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov, 

uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov 

● Uviesť význam recyklácie druhotných surovín 

● Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj 

a jeho prínos 

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

Praktické aktivity 
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Odporúčané 

námety 

praktických 

aktivít 

v 8.ročníku 

● Poznávanie minerálov a 

hornín.  

● Zisťovanie vlastností 

minerálov a hornín.  

● Rozlišovanie vyvretých a 

premenených hornín.  

● Poznávanie a rozlišovanie 

usadených hornín. 

● Zisťovanie obsahu vápnika v 

horninách.  

● Minerály a horniny v okolí 

(školy, bydliska). 

● Príroda nášho okolia. 

  

Legenda:    

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV – Environmentálna výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV – Multikultúrna výchova 

DOV – Dopravná výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

  



 - 9 - 

Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania  z biológie  v 9. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho 

vzdelávacieho programu   

Tematický  

celok 

Obsahový  

štandard 

Výkonový  

štandard 

Prierezová  

téma 

Základné 

životné procesy 

organizmov  

 

Životné procesy organizmov. 

Výživa, dýchanie, vylučovanie, 

rozmnožovanie, rast a vývin, 

dráždivosť a citlivosť, pohyb a 

ich význam pre život.  

Poznať základné životné procesy organizmov. 

Chápať význam jednotlivých životných procesov 

pre život organizmov.  

Porovnať spoločné a odlišné znaky životných 

procesov rastlín a živočíchov.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Životné procesy baktérií, 

rastlín  

a húb. Výživa a dýchanie 

baktérií a húb.  

Poznať výživu a prijímanie živín baktérií 

(rozkladných,  

kvasných, mliečnych, hľúzkových, parazitických). 

Rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Výživa a dýchanie rastlín.  

Proces a význam fotosyntézy 

rastlín. Autotrofná výživa 

rastlín. Proces a význam 

dýchania rastlín pre 

organizmy a človeka.  

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.  

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Rozmnožovanie baktérií a 

húb.  

Rozmnožovanie delením, 

pučaním a výtrusmi.  

Poznať spoločné a odlišné znaky rozmnožovania 

baktérií a húb. Rozlíšiť na príkladoch 

rozmnožovanie delením, pučaním a výtrusmi.  

 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Rozmnožovanie rastlín.  

Nepohlavné a pohlavné 

rozmnožovanie rastlín. 

Opelenie a oplodnenie. Vznik 

plodu a semena.  

Poznať podstatu nepohlavného a pohlavného 

rozmnožovania rastlín. Uviesť príklady 

rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, 

podzemkom a cibuľou. Poznať význam pohlavných 

buniek rastlín. Chápať podstatu oplodnenia vajíčka 

rastlín. Rozlíšiť uloženie pohlavných buniek a 

semien ihličnatých drevín, listnatých drevín a bylín.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Dráždivosť, citlivosť a pohyb 

rastlín. Pôsobenie fyzikálnych, 

che-mických, biologických 

faktorov. Reakcie rastlín na 

svetlo, teplo, vodu, chemické 

látky, žiarenie, dotyk, 

gravitáciu.  

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.  

 

ENV 

OSR 

PPZ 

 Život rastlín. Klíčenie semena, 

rast a vývin rastliny. Život 

rastlín počas roka, dĺžka života 

rastlín.  

 

Charakterizovať proces klíčenia. Vymenovať 

podmienky klíčenia semien. Porovnať podmienky 

klíčenia a rastu rastliny. Poznať podľa ročného 

životného cyklu jednoročnú, dvojročnú a trvácu 

rastlinu. Porovnať na príklade vývin 

jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej rastliny.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Životné procesy živočíchov  

Heterotrofná výživa 

živočíchov.  

Poznať význam živín pre živočíchy. Zdôvodniť 

heterotrofnú výživu živočíchov. Porovnať časti 

tráviacej rúry bezstavovcov a stavovcov, v ktorých 

ENV 

OSR 

PPZ 
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Príjem živín živočíchmi a ich 

význam. Osobitosti výživy 

bezstavovcov a stavovcov.  

prebieha trávenie a vstrebávanie. Poznať 

bezstavovca s mimotelovým trávením. Poznať 

význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri 

spracovaní potravy. Zdôvodniť súvislosť stavby 

chrupu cicavcov s prijímanou potravou. Porovnať 

stavbu tráviacej sústavy mäsožravcov a 

bylinožravcov.  

 Dýchanie živočíchov. Význam 

dýchania živočíchov. 

Osobitosti dýchania 

bezstavovcov a stavovcov.  

 

Charakterizovať proces dýchania. Rozlíšiť vnútorné 

a vonkajšie dýchanie. Preukázať na príklade 

dýchanie povrchom tela. Poznať osobitosti 

dýchania vodných a suchozemských bezstavovcov. 

Poznať princíp dýchania stavovcov žiabrami, kožné 

dýchanie obojživelníkov. Zdôvodniť význam 

vzdušných vakov vtákov. Poznať princíp 

vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Vylučovanie živočíchov. 

Význam a osobitosti 

vylučovania bezstavovcov a 

stavovcov.  

 

Poznať význam vylučovania. Uviesť príklad 

bezstavovca s vyvinutou vylučovacou sústavou. 

Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. 

Poznať sústavy orgánov stavovcov, ktorými sa 

vylučujú odpadové látky. Zdôvodniť význam 

močovej sústavy stavovcov.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Obeh telových tekutín 

živočíchov.  

Význam a osobitosti obehu 

tekutín bezstavovcov a 

stavovcov.  

 

 

Poznať význam obehu telových tekutín. Poznať 

obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej 

obehovej sústave bezstavovcov. Poznať význam 

krvi stavovcov. Chápať princíp obehu krvi v 

zatvorenej obehovej sústave stavovcov. Uviesť 

funkciu ciev a srdca stavovcov. Vysvetliť súvislosť 

obehu krvi stavovcov so stálou telesnou teplotou.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Regulácia tela živočíchov. 

Význam a osobitosti regulácie 

tela a zmyslového vnímania 

bezstavovcov a stavovcov.  

 

Poznať význam regulovania organizmu živočíchov. 

Rozlíšiť význam hormonálnej a nervovej regulácie. 

Rozlíšiť typy nervovej sústavy bezstavovcov. 

Poznať súvislosť dráždivosti a nervového riadenia. 

Poznať súvislosť prijímania informácií zmyslovými 

receptormi s nervovou sústavou. Porovnať 

zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca a 

stavovca. Poznať regulačný význam nervovej 

sústavy stavovcov. Opísať princíp prenosu 

informácií stavovcov. Uviesť príklad cicavca s dobre 

vyvinutými zmyslovými orgánmi potrebnými na lov 

koristi. Rozlíšiť aspoň dva nepodmienené a dva 

podmienené reflexy, významné pre život 

stavovcov.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Pohyb živočíchov. Význam a 

osobitosti pohybu 

bezstavovcov a 

 stavovcov.  

 

Poznať význam pohybu živočíchov. Poznať a 

zdôvodniť odlišnosti pohybového systému aspoň 

dvoch zástupcov bezstavovcov. Uviesť príklad 

spôsobu pohybu jedného bezstavovca. Poznať a 

zdôvodniť prispôsobenie pohybu zástupcov 

stavovcov životnému prostrediu a spôsobu života.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Rozmnožovanie a vývin Charakterizovať proces rozmnožovania. Poznať ENV 
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živočíchov.  

Osobitosti rozmnožovania a 

vývinu bezstavovcov a 

stavovcov.  

podstatu oplodnenia vajíčka. Odlíšiť na príklade 

pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. Poznať 

rozmnožovanie obojpohlavného živočícha. 

Porovnať priamy a nepriamy vývin jedinca. Rozlíšiť 

na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu 

hmyzu. Odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie 

stavovcov. Opísať nepriamy vývin obojživelníkov. 

Rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá na príklade 

kŕmivého a nekŕmivého vtáka. Poznať vývin a 

spôsob výživy mláďat cicavcov.  

OSR 

PPZ 

Organizácia 

živej hmoty 

organizmov  

 

Bunka a jej štruktúry. 

Štruktúra a funkcie rastlinnej 

a živočíšnej bunky.  

 

Poznať význam bunky pre organizmy. Poznať 

stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšiť 

živé a neživé súčasti bunky. Porovnať znaky a 

funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky. Zdôvodniť 

odlišnosť stavby rastlinnej a živočíšnej bunky. 

Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú 

dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Život bunky. Základné životné 

procesy v bunke – príjem a 

výdaj látok, fotosyntéza a 

dýchanie, dráždivosť a 

citlivosť, pohyb, 

rozmnožovanie. Bunka ako 

celok.  

Poznať význam príjmu a výdaja látok, fotosyntézy a 

dýchania ako procesov premeny látok v bunke. 

Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky. Poznať 

súvislosť rozmnožovania bunky s prenosom 

dedičných informácií. Opísať na schéme 

rozmnožovanie bunky delením.  

ENV 

OSR 

PPZ 

Dedičnosť a 

premenlivosť 

organizmov  

 

Dedičnosť a jej podstata. 

Jednotka genetickej 

informácie.  

 

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.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Prenos genetických 

informácií, podstata a princíp 

prenosu.  

 

Poznať význam zníženia počtu chromozómov pri 

vzniku pohlavných buniek. Chápať príčinu tvorby 

kópií nukleovej kyseliny pred delením jadra bunky. 

Poznať význam vzťahu alela, gén a znak. Opísať 

podľa schémy kríženia vznik určitého znaku 

nového jedinca.  

ENV 

OSR 

PPZ 

 Význam dedičnosti. 

Premenlivosť a rozmanitosť 

organizmov, druhové 

vlastnosti, vlastnosti jedinca.  

 

Poznať význam premenlivosti. Odlíšiť nededičnú a 

dedičnú premenlivosť. Uviesť príklad premenlivosti 

organizmov. Opísať podstatu šľachtenia. Uviesť 

príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha. 

Uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby na život 

človeka.  

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 

Životné 

prostredie 

organizmov a 

človeka  

 

 

Životné prostredie. Zložky 

životného prostredia, 

vzájomné vzťahy a ich 

význam.  

 

 

Charakterizovať životné prostredie človeka. Uviesť 

príklad prírodnej, umelej, sociálnej zložky 

prostredia. Poznať význam pracovného, obytného 

a rekreačného životného prostredia človeka. 

Vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi ekológia 

a environmentalistika.  

 

 

ENV 

OSR 

PPZ 
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 Faktory ovplyvňujúce životné 

prostredie a podmienky 

života. Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí.  

 

Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, 

ovzdušia na život organizmov a človeka. Poznať 

príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť 

príklad nepriaznivého vplyvu priemyselnej výroby a 

dopravy na životné prostredie. Poznať možnosti 

alternatívnych zdrojov energie.  

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

 Starostlivosť o prírodné 

prostredie a životné 

prostredie človeka.  

Ochrana prírody. Chránené 

rastliny, živočíchy, územia a 

ich význam.  

Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú 

ochranu prírody a krajiny. Poznať a pomenovať na 

ukážke aspoň tri druhy chránených rastlín, 

chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. 

Poznať aspoň tri kategórie chránených území. 

Uviesť príklad národného parku, chránenej 

krajinnej oblasti a prírodnej rezervácie.  

ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

Praktické 

aktivity 

Rozlíšenie typických znakov 

húb a rastlín podľa životných 

procesov, ich rozmnožovanie. 

 Pozorovanie rozmnožovacích 

orgánov výtrusných a 

semenných rastlín. 

 Rozlíšenie živočíchov podľa 

typických znakov a funkcií 

sústav orgánov.  

Pozorovanie a odlíšenie 

bunkovej stavby tiel 

organizmov. Porovnanie 

vonkajšej a vnútornej stavby 

tiel rastlín a živočíchov. 

Pozorovať a pomenovať typické znaky rastliny 

a huby, podmienky rastu rastliny ,pomenovať 

orgány rastliny a ich význam 

opísať stavbu jedlej a jedovatej huby ,význam húb, 

pomenovať stavbu tela, spôsob života rastlín 

a živočíchov, rozlíšiť živočíchy podľa typických 

znakov, pozorovať a odlíšiť bunkovú stavbu tiel 

organizmov, porovnať vonkajšiu a vnútornú stavbu 

tiel rastlín a živočíchov. 

ENV 

OSR 

PPZ 

Samostatné 

krátkodobé a 

dlhodobé 

pozorovania a 

aktivity žiakov 

Zložky životného prostredia 

našej triedy (školy, bydliska). 

Pozorovať životné prostredie okolia. ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

Projekt Návrh optimálneho životného 

prostredia našej triedy (školy, 

bydliska).  

Ako zlepšiť životné prostredie 

našej triedy (vybraného 

priestoru školy a pod.). 

Zbierať informácie a vytvoriť projekt. ENV 

OSR 

PPZ 

OŽZ 

Legenda: 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV – Environmentálna výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV – Multikultúrna výchova 

DOV – Dopravná výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Zoznam aplikovaných prierezových tém:   

 PT: 1. Osobnostný a sociálny rozvoj: 

● vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  

● pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti, 

● posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

● podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

● posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

● schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

● prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom  

k životnému prostrediu, 

● rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

● rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

PT: 2. Environmentálna výchova 

● rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu, 

● rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni, 

● pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa  

výrobcu, 

● vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

● využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

PT: 3. Ochrana života a zdravia 

● rozvíjať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie 

● zvládať situácie vzniknuté vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami 

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

ľudí 

● osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane 

PT: 5. Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 

● Prezentácia svojej a skupinovej práce, písomne aj verbálne. 

● Získavanie a spracovanie informácií. 
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PT: 6. Mediálna výchova 

● rozvíjať schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi, 

● rozvíjať spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich 

produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a 

mravnú), 

● rozvíjať schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií. 

● rozvíjať schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. 

PT: 7. Multikultúrna výchova 

● rozvíjať poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr,  

● akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

● rozvíjať toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti  

● spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,  

● rešpektovať všetky kultúry ako rovnocenné a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

8.ročník 

ŽIAK VIE: 

● Preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody. 

● Uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu. 

● Preukázať na príklade význam vied o Zemi. 

● Poznať význam nerastných surovín pre život človeka. 

● 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. 

● Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. 

● Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad.  

● Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu. 

● Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín. 

● Poznať podstatu vzniku minerálov.  

● Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti kryštálov. 

● Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov.  
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● Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti minerálu. 

● Poznať  jednu chemickú vlastnosť  minerálu. 

● Uviesť príklady 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 hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu. 

● Odlíšiť štruktúru žuly čadiča. 

● Poznať využitie aspoň jednej hlbinnej a jednej výlevnej vyvretej horniny. 

● Charakterizovať horotvornú činnosť. 

● Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry. 

● Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov. 

● Poznať príčinu vzniku zemetrasenia. 

● Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho dôsledkov. 

● Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia. 

● Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred dôsledkami zemetrasenia. 

● Uviesť hlavné činitele premeny hornín. 

● Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených hornín. 

● Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť a jej využitie. 

● Poznať pôsobenie vonkajších geologických procesov a ich čiastkové procesy. 

● Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky 

● Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a morskej vody 

● Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti horského ľadovca 

● Opísať prejavy a dôsledky rušivej činnosti vetra 

● Pomenovať usporiadanie útvarov usadených hornín 

● Poznať využitie nespevnenej a spevnenej úlomkovitej usadenej horniny 

● Opísať podstatu vzniku organických usadených hornín 

● Uviesť príklad využitia usadenej horniny 

● Poznať podstatu vzniku chemických usadených hornín 

● Uviesť príklad využitia chemickej usadenej horniny 

● Poznať podstatu krasového procesu 

● Uviesť príklad povrchového a podzemného krasového útvaru 

● Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby 

● Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej jaskyne na Slovensku 

● Charakterizovať skamenelinu 

● Uviesť príklad skameneliny 
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● Opísať proces vzniku skameneliny 

● Poznať postup určovania pomerného veku hornín 

● Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých sférach vývoja Zeme 

● Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr 

● Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti 

● Poznať dôkazy predchodcu vývoja človeka v treťohorách a štvrtohorách 

● 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 

● Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú súčasťou organizmov 

● Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi organizmami 

● Poznať prispôsobivosť organizmov životným podmienkam 

● Uviesť na príklade rozsah znášanlivosti  podmienok prostredia organizmami 

● Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny 

● Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo 

● Poznať prispôsobenie organizmov teplote prostredia 

● Uviesť význam vody pre organizmy 

● Preukázať na príklade prispôsobenie organizmov množstvu vody v prostredí 

● Poznať význam vzduchu pre rastliny a živočíchy 

● Uviesť zložky pôdy a ich význam pre organizmy 

● Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, vzduchu a pôdy na 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 

● Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé spoločenstvo, suchozemské, sladkovodné 

a morské spoločenstvo 

● Uviesť príklad druhovej rozmanitosti 

● Poznať význam priestorovej štruktúry spoločenstva 

● Uviesť príklad dominancie v spoločenstve 

● Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému 

● Poznať typy suchozemských a vodných ekosystémov 

● Uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača 

● Poznať význam premeny látok energie v ekosystéme 

● Zostaviť príklad potravového 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 
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● 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 

● Porovnať stabilný a nestabilný ekosystém 

● Uviesť tri príklady narušenia ekologickej rovnováhy 

● Poznať zásady ekologického hospodárenia v krajine 

● Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej vrstvy, vzniku smogu, skleníkového efektu 

a kyslých dažďov 

● Uviesť príklad zabránenia vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých dažďov 

● Uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov, uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov 

● Uviesť význam recyklácie druhotných surovín 

● Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj a jeho prínos 

 

9.ročník 

ŽIAK VIE:  

● Opísať základné životné procesy organizmov. Chápe význam jednotlivých životných procesov pre 

život organizmov.  

● Porovnať spoločné a odlišné znaky životných procesov rastlín a živočíchov.  

● Pozná výživu a prijímanie živín baktérií (rozkladných, kvasných, mliečnych, hľúzkových, 

parazitických). 

● Rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby.  

● Poznať podstatu výživy rastlín.  

● Opísať podľa schémy podstatu procesu fotosyntézy.  

● Zdôvodniť autotrofnú výživu rastlín.  

● Pozná podstatu dýchania rastlín.  

● Vymenovať látky, ktoré pri dýchaní prijíma a vylučuje rastlina, živočích, človek.  

● Pozná význam fotosyntézy a dýchania pre rastliny, živočíchy a človeka.  

● Pozná spoločné a odlišné znaky rozmnožovania baktérií a húb.  

● Pozná podstatu nepohlavného a pohlavného rozmnožovania rastlín.  

● Uviesť príklady rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, podzemkom a cibuľou.  

● Pozná 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.  

● Pozná 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.  
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● Porovnať podmienky klíčenia a rastu rastliny.  

● Pozná podľa ročného životného cyklu jednoročnú, dvojročnú a trvácu rastlinu.  

● Porovnať na príklade vývin jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej rastliny.  

● Pozná význam živín pre živočíchy.  

● Zdôvodniť heterotrofnú výživu živočíchov.  

● Porovnať časti tráviacej rúry bezstavovcov a stavovcov, v ktorých prebieha trávenie a 

vstrebávanie.  

● Pozná bezstavovca s mimotelovým trávením.  

● Pozná význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri spracovaní potravy.  

● Zdôvodniť súvislosť stavby chrupu cicavcov s prijímanou potravou.  

● Porovnať stavbu tráviacej sústavy mäsožravcov a bylinožravcov.  

● Charakterizovať proces dýchania, rozlíšiť vnútorné a vonkajšie dýchanie, preukázať na príklade 

dýchanie povrchom tela.  

● Pozná osobitosti dýchania vodných a suchozemských bezstavovcov.  

● Pozná princíp dýchania stavovcov žiabrami, kožné dýchanie obojživelníkov.  

● Zdôvodniť význam vzdušných vakov vtákov.  

● Pozná princíp vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov.  

● Pozná význam vylučovania.  

● Uviesť príklad bezstavovca s vyvinutou vylučovacou sústavou, vymenovať odpadové látky v 

organizme stavovcov.  

● Pozná sústavy orgánov stavovcov, ktorými sa vylučujú odpadové látky.  

● Zdôvodniť význam močovej sústavy stavovcov.  

● Pozná význam obehu telových tekutín.  

● Pozná  obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej obehovej sústave bezstavovcov.  

● Pozná význam krvi stavovcov.  

● Chápať princíp obehu krvi v zatvorenej obehovej sústave stavovcov.  

● Uviesť funkciu ciev a srdca stavovcov.  

● Vysvetliť súvislosť obehu krvi stavovcov so stálou telesnou teplotou.  

● Pozná význam regulovania organizmu živočíchov.  

● Rozlíšiť význam hormonálnej a nervovej regulácie, rozlíšiť typy nervovej sústavy bezstavovcov. 

Pozná súvislosť dráždivosti a nervového riadenia.  

● Pozná súvislosť prijímania informácií zmyslovými receptormi s nervovou sústavou.  

● Porovnať zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca a stavovca.  

● Pozná regulačný význam nervovej sústavy stavovcov.  

● Opísať princíp prenosu informácií stavovcov, uviesť príklad cicavca s dobre vyvinutými 

zmyslovými orgánmi potrebnými na lov koristi, rozlíšiť aspoň dva nepodmienené a dva 

podmienené reflexy, významné pre život stavovcov.  

● Pozná význam pohybu živočíchov.  

● Pozná  a zdôvodní odlišnosti pohybového systému aspoň dvoch zástupcov bezstavovcov.  

● Uviesť príklad spôsobu pohybu jedného bezstavovca.  
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● Pozná  a zdôvodní prispôsobenie pohybu zástupcov stavovcov životnému prostrediu a spôsobu 

života. Vie charakterizovať proces rozmnožovania.  

● Pozná podstatu oplodnenia vajíčka.  

● Odlíšiť na príklade pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie.  

● Pozná rozmnožovanie obojpohlavného živočícha.  

● Porovnať priamy a nepriamy vývin jedinca, rozlíšiť na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu 

hmyzu, odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie stavovcov, opísať nepriamy vývin obojživelníkov, 

rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá na príklade kŕmivého a nekŕmivého vtáka.  

● Pozná vývin a spôsob výživy mláďat cicavcov.  

● Pozná význam bunky pre organizmy.  

● Pozná stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky.  

● Odlíšiť živé a neživé súčasti bunky, porovnať znaky a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky, 

zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a živočíšnej bunky, pomenovať časti bunky, ktoré 

zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. 

● Pozná význam príjmu a výdaja látok, fotosyntézy a dýchania ako procesov premeny látok v bunke.   

● Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky.  

● Pozná súvislosť rozmnožovania bunky s prenosom dedičných informácií.  

● Opísať na schéme rozmnožovanie bunky delením.  

● Opísať prejavy dedičnosti organizmov, pomenovať časť bunky, v ktorej sú uložené dedičné 

informácie, vysvetliť význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie.  

● Pozná uloženie genetickej informácie v bunke.  

● Opísať stavbu chromozómu. Pozná význam zníženia počtu chromozómov pri vzniku pohlavných 

buniek.  

● Chápať príčinu tvorby kópií nukleovej kyseliny pred delením jadra bunky.  

● Pozná význam vzťahu alela dominantná a recesívna, gén a znak.  

● Opísať podľa schémy kríženia vznik určitého znaku nového jedinca.  

● Pozná význam premenlivosti.  

● Odlíšiť nededičnú a dedičnú premenlivosť, uviesť príklad premenlivosti organizmov, opísať 

podstatu šľachtenia, uviesť príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha, uviesť príklad vplyvu 

dedičnej choroby na život človeka.  

● Charakterizovať životné prostredie človeka, uviesť príklad prírodnej, umelej, sociálnej zložky 

prostredia.  

● Pozná význam pracovného, obytného a rekreačného životného prostredia človeka.  

● Vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi ekológia a environmentalistika, uviesť príklad vplyvu 

znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na život organizmov a človeka.  

● Pozná  príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia.  

● Uviesť príklad nepriaznivého vplyvu priemyselnej výroby a dopravy na životné prostredie. Pozná  

možnosti alternatívnych zdrojov energie.  

● Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú ochranu prírody a krajiny.  

● Pozná a pomenúva  na ukážke aspoň tri druhy chránených rastlín, chráneného obojživelníka, 

plaza, vtáka a cicavca.  
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● Pozná aspoň tri kategórie chránených území.  

● Uviesť príklad národného parku, chránenej krajinnej oblasti a prírodnej rezervácie.  

● Pozorovať a pomenovať typické znaky rastliny a huby, podmienky rastu rastliny ,pomenovať 

orgány rastliny a ich význam, opísať stavbu jedlej a jedovatej huby ,význam húb, pomenovať 

stavbu tela, spôsob života rastlín a živočíchov, rozlíšiť živočíchy podľa typických znakov, pozorovať 

a odlíšiť bunkovú stavbu tiel organizmov, porovnať vonkajšiu a vnútornú stavbu tiel rastlín a 

živočíchov. 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA:  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu 

triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.

  

Pri výučbe biológie využívame najmä: 

● riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

● výklad učiteľa 

● problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

● rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

● demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru, interaktívnej tabule) 

● prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru, interaktívnej tabule) 

● kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

● heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

● samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

● projektové, zážitkové vyučovanie 

● tímová práca vo dvojiciach, skupinách pri tvorbe projektov   

PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE 

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

činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba 

metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitostí žiakov a materiálneho 

vybavenia. 

 

Z metód vyučovania sa uplatňujú: 

1. motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 

     -motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/ 

     -motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/ 

     -motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/ 

     -motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 

2. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 

     -rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/ 

     -rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/ 

     -beseda/riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/ 
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     -demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/ 

     -pozorovanie 

     -manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/ 

     -inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného 

a písomného návodu/ 

3. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/ 

4. projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie 

teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/ 

5. praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/ 

6. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, 

orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií/ 

7. aktivizujúce metódy 

-diskusia/vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia  problému/ 

-situačná metóda/riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/ 

   -didaktická hra/sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/ 

-kooperatívna vyučovanie/forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej  závislosti členov 

heterogénnej skupiny/ 

8. fixačné metódy 

-metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a 

literatúry, domáce úlohy 

 

         Z organizačných foriem sa uplatňuje  

1. vyučovacia hodina   

            /základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu/ 

2. terénne pozorovania 

3. praktické aktivity 

4. exkurzia /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/ 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Sociálne a komunikačné kompetencie  

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- efektívne využívať informačné zdroje  

- používať odborný jazyk 

- prezentovať sami seba, svoje postoje, názory a vedomosti  

- zlepšovať svoj písomný, grafický a ústny prejav 

 

 

Sociálne a personálne kompetencie 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 
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- rešpektovať názory iných a seba samého 

- tvorivo myslieť 

- skupinovou prácou dosiahnuť spoločný cieľ 

Kompetencia riešiť problémy  

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti a efektívnosti 

- používať osvojené postupy pri samostatnej práci    

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:       

Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011na hodnotenie žiakov základnej 

školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011. Biológiu 

klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho 

prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré veci. Rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i 

hodnotenie navzájom. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka  posudzujeme získané kompetencie v súlade so 

školským vzdelávacím programom.  

 

UČEBNÉ ZDROJE:        

 

Učebnica 

 

Materiálne 

učebné 

prostriedky 

 

Ďalšie zdroje 

 

 
Uhereková, Bizubová: Biológia pre 8. ročník 

základných škôl a 3. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom , SPN 2011 

 

Uhereková a kol.  Biológia pre 9. ročník 

základných škôl a 4. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom, Združenie EDUCO 

2012 

 
pomôcky z biologického 

kabinetu, rysovacie a písacie 

potreby, 

interaktívna tabuľa, 

dataprojektor, 

 

 

preparáty, 

atlasy, 

encyklopédie,  

plagáty, modely časti kvetu,  

modely húb,  

herbár,  

mikroskop,  

lupa,  

mikroskopické preparáty,  

modely plodov. 

internet 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kisková 


