
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou   

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Biológia 

Školský rok: 2018 / 2019 

Trieda: VIII. A, VIII. B 

Vyučujúci: RNDr. Bc. Adriana Ogou 

Učebný materiál: M. Uhereková a kol.: Biológia pre 9. ročník základných škôl 

 

Časová dotácia:             1 hod. týždenne           (33 hod. ročne) 

Spracovala:               RNDr. Bc. Adriana Ogou 

 



 

M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Základné životné 

procesy 

organizmov 
 

Úvodná hodina 

Základné životné 

procesy organizmov 

1 hod 

Poznať požiadavky na výstup 

žiaka, spôsoby overovania 

vedomosti, hodnotenia na hodine, 

obsah hodín biológie v 8. ročníku, 

zásady BOZ.  

Poznať a chápať základné životné 

procesy organizmov. Zhodnotiť 

význam jednotlivých životných 

procesov pre život organizmov. 

- vyučovacia hodina 

motivačného typu,  

- diskusia, riadený 

rozhovor, výklad 

OSR - deliť si úlohy a 

niesť zodpovednosť 

 

OŽZ - dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci  
 
ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu  

- chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, 

ktorými sa riasi život na 

Zemi 

- pochopiť súvislosti 

medzi lokálnymi 

a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu 

 

TPZ – prezentovať sám 

seba 

 

RGV – objavovanie 

a spoznávanie Slovenska – 

flóry a fauny, význam 

ochrany prírody, lesa, 

vody, živočíchov  

 

OŽZ – dekontaminácia, 

Uč.: s. 8 - 9 

IX/II  Výživa a dýchanie 

baktérií a húb 

1 hod 

Poznať výživu a prijímanie živín 

baktérií (rozkladných, kvasných, 

mliečnych, hľuzových, 

parazitických). Rozlíšiť výživu 

saprofytickej a parazitickej huby. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 10 - 11 

IX/III  Výživa a dýchanie 

rastlín 

1 hod 

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.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 12 - 13 

IX/IV  Rozmnožovanie 

baktérií a húb 

1 hod 

Poznať spoločné a odlišné znaky 

rozmnožovania baktérií a húb. 

Rozlíšiť na príkladoch 

rozmnožovanie delením, pučaním 

a výtrusmi. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

Uč.: s. 14 - 15 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

dezinfekcia 

X/I  Rozmnožovanie 

rastlín 

1 hod 

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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

ENV – vnímať život ako 

najvyššiu hodnotu; kladný 

vzťah k prírode, ochrana 

prírody; vplyv 

poľnohospodárskej 

činnosti človeka na 

životné prostredia 

 

 

NŠFG - plánovanie 

a hospod. s peniazmi 

 - zabezpečenie peňazí pre 

uspokojovanie životných 

potrieb 

 

 

OSR - láskyplný postoj k 

všetkému živému 

 

RGV – rozvíjanie citu ku 

krásam svojho regiónu, 

prírody – ku faune a flóre; 

význam ochrany prírody, 

lesa, vody, živočíchov 

 

 

TPPZ - získať rôzne typy 

informácií, 

zhromažďovať, triediť a 

selektovať ich, na základe 

získaných informácií 

formulovať jednoduché 

uzávery 

Uč.: s. 16 - 17 

X/II  Charakteristické 

znaky 

nahosemenných a 

krytosemenných 

rastlín 

1 hod 

Charakterizovať rozdiely medzi 

 nahosemennými 

a krytosemennými rastlinami, na 

základe vonkajších znakov rozlíšiť 

nahosemennú, krytosemennú 

rastlinu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 17 

X/III  Dráždivosť a pohyb 

rastlín 

1 hod 

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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 18 - 19 

X/IV  Život rastlín 

1 hod 

Charakterizovať proces klíčenia. 

Vymenovať podmienky klíčenia 

semien. Porovnať podmienky 

klíčenia a rastu rastliny. Poznať 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

Uč.: s. 20 - 21 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

podľa ročného životného cyklu 

jednoročnú, dvojročnú a trvácu 

rastlinu. Porovnať na príklade 

vývin jednoklíčnolistovej a 

dvojklíčnolistovej rastliny.  

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

XI/I  Charakteristické 

znaky 

dvojklíčnolistových a 

jednoklíčnolistových 

rastlín 

1 hod 

Charakterizovať rozdiely medzi   

jednoklíčnolistovými 

a dvojklíčnolistovými rastlinami. 

Na základe vonkajších znakov 

rozlíšiť jednoklíčnolistovú 

a dvojklíčnolistovú rastlinu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

MUV - rozvinúť 

argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov; 

vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a predsudky. 

 

 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

 

 

ENV – rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine, 

deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť 

 rozvíjať schopnosť 

využívať informačné 

a komunikačné 

technológie 

a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj 

prezentácií vlastnej 

práce 

 

Uč.: s. 21 

XI/II  Životné procesy 

baktérií, húb 

a rastlín – praktická 

aktivita 

1 hod 

Rozlíšiť baktérie, rastliny a huby 

podľa životných procesov ako 

spôsob výživy, dýchanie 

a rozmnožovanie. Naplánovať 

pozorovanie základných znakov a 

procesov organizmov rôznymi 

zmyslami a rôznymi spôsobmi, 

uskutočniť jednoduchý pokus 

alebo pozorovanie na skúmanie 

životných procesov organizmov, 

formulovať závery z 

uskutočneného pozorovania alebo 

pokusu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 22 – 23 

XI/III  Výživa živočíchov 

1 hod 

Poznať význam živín pre 

živočíchy. Zdôvodniť heterotrofnú 

výživu živočíchov. Porovnať časti 

tráviacej rúry bezstavovcov, v 

ktorých prebieha trávenie a 

vstrebávanie. Poznať bezstavovca 

s mimotelovým trávením. 

Porovnať časti tráviacej rúry 

stavovcov, v ktorých prebieha 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 24 – 25 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

trávenie a vstrebávanie. 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. 

TPPZ - prezentácia 

vlastných projektov 

XI/IV  Dýchanie živočíchov 

1 hod 

Charakterizovať proces dýchania. 

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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 Uč.: s. 26 - 27 

XII/I  Vylučovanie 

živočíchov 

1 hod 

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 MS.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

ENV  

 negatívne zásahy 

človeka do prírody 

 vnímať život ako 

najvyššiu hodnotu; kladný 

vzťah k prírode,  

 poznať chránené 

živočíchy a aktívne ich 

chrániť 

 ochrana a tvorba 

životného prostredia 

 chápať vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným prostredím 

 poznať a chápať 

Uč.: s. 28 – 29 

XII/II  Obeh telových 

tekutín živočíchov 

1 hod 

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 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

Uč.: s. 30 – 31 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

srdca stavovcov. Vysvetliť 

súvislosť obehu krvi stavovcov so 

stálou telesnou teplotou. 

IKT súvislosti medzi 

vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu 

 rozvíjať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe 

životného prostredia na 

miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni 

 vážiť si životné 

prostredie 

 starať sa o živé 

organizmy 

XII/III  Regulácia tela 

živočíchov 

1 hod 

Význam a osobitosti regulácie 

bezstavovcov:  

- rozptýlená nervová sústava, 

nervové uzliny, rebríčková 

nervová sústava.  

Význam a osobitosti regulácie tela 

stavovcov: 

-hormonálna sústava, nervová 

sústava, mozog, miecha, 

dráždivosť, reflex, neurón 

- motivačné rozprávanie,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 32 - 33 

XII/IV  Vianočné prázdniny     

I/I  Vianočné prázdniny     

I/II  Zmyslové vnímanie 

živočíchov 

1 hod 

Porovnať zmyslové vnímanie 

zástupcu bezstavovca  a stavovca. 

Uviesť príklad cicavca s dobre 

vyvinutými zmyslovými orgánmi 

potrebnými na lov koristi. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

 

 

 

ENV – rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine, 

deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť 

rozvíjať schopnosť 

využívať informačné 

a komunikačné 

technológie a prostriedky 

pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj 

Uč.: s. 34 - 35 

I/III  Pohyb živočíchov 

1 hod 

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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 36 - 37 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

I/IV  Rozmnožovanie 

a vývin živočíchov – 

bezstavovcov 

1 hod 

Charakterizovať proces 

rozmnožovania. Poznať podstatu 

oplodnenia vajíčka. Odlíšiť na 

príklade pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie. Poznať 

rozmnožovanie obojpohlavného 

živočícha. Porovnať priamy a 

nepriamy vývin jedinca. Rozlíšiť 

na ukážke (schéme) úplnú a 

neúplnú premenu hmyzu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

prezentácií vlastnej práce Uč.: s. 38 – 39 

II/I  Rozmnožovanie 

a vývin živočíchov – 

stavovcov 

1 hod 

Charakterizovať proces 

rozmnožovania. 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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

NŠFG - plánovanie 

a hospod. s peniazmi 

 - zabezpečenie peňazí pre 

uspokojovanie životných 

potrieb 

 

 

OSR - láskyplný postoj k 

všetkému živému 

 

RGV – rozvíjanie citu ku 

krásam svojho regiónu, 

prírody – ku faune a flóre; 

význam ochrany prírody, 

lesa, vody, živočíchov 

 

ENV – poznať chránené 

živočíchy a aktívne ich 

chrániť 

Uč.: s. 40 - 41 

II/II  Životné procesy 

živočíchov – 

praktické aktivity 

1 hod 

Rozlíšiť životné procesy 

živočíchov podľa funkcií sústav 

orgánov.  

Vytvoriť pojmovú mapu vzťahov 

orgánových sústav živočíchov, 

porovnať životné procesy rastlín a 

živočíchov, naplánovať 

pozorovanie základných znakov a 

procesov organizmov rôznymi 

zmyslami a rôznymi spôsobmi, 

uskutočniť jednoduchý pokus 

alebo pozorovanie na skúmanie 

životných procesov organizmov, 

formulovať závery z 

uskutočneného pozorovania alebo 

pokusu.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 42 - 43 

II/III  Jarné prázdniny     



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

II/IV Organizácia živej 

hmoty 

Bunka a jej 

štruktúry 

1 hod 

Zdôvodniť odlišnosť stavby 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. 

Pomenovať časti bunky, ktoré 

zabezpečujú dýchanie, 

fotosyntézu a tvorbu bielkovín.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – poznať základnú 

funkčnú a stavebnú 

jednotku živých 

organizmov 

 

ENV – vnímať život ako 

najvyššiu hodnotu 

Uč.: s. 46 - 47 

III/I  Nebunkové 

organizmy – vírusy a 

baktérie. 
1 hod 

Charakterizovať nebunkové 

organizmy, poznať stavbu 

baktoriofága, vysvetliť spôsob 

napadnutia bunky vírusom. 

Vymenovať aspoň 3 druhy 

vírusových ochorení, poznať 

spôsoby prenosu a zásady 

prevencie pred týmito 

ochoreniami. Rozlíšiť bakteriálne 

a vírusové ochorenie. Poznať 

stavbu, rozdelenie a význam 

baktérii pre prírodu a človeka. 

Zaradiť baktérie do systému 

organizmov. Poznať spôsob 

rozmnožovania baktérií. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ – pôvodcovia 

infekcií a ich šírenie 

 

 

 

 

 prevencia pred šírením 

infekčných ochorení 

 

ENV – zdravý životný štýl 

 ochrana a tvorba 

životného prostredia 

 chápať vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným prostredím 

 poznať a chápať 

súvislosti medzi 

vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu  

 

III/II  Nákazlivé ochorenia 

a prevencia. 

1 hod 

Vymenovať aspoň 5 typov 

bakteriálnych a vírusových 

ochorení, poznať spôsoby ich 

prenosu, účinok na organizmus, 

spôsoby liečby. Poznať rozdiel 

medzi pojmami izolácia 

a karanténa. Poznať zásady 

a význam prevencie pred 

nákazlivými ochoreniami, poznať 

princíp očkovania, uviesť príklad 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

na typ očkovania. 

III/III  Život bunky. 

2 hod 

 

 

 

 

 

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. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 48 

III/IV Uč.: s. 49 

IV/I  Životné procesy 

rastlinnej 

a živočíšnej bunky – 

praktické aktivity 

1 hod 

Mikroskopicky pozorovať 

a odlíšiť bunkovú stavbu tiel 

organizmov. Porovnať vonkajšiu a 

vnútornú stavbu tiel rastlín a 

živočíchov. Naplánovať 

pozorovanie základných znakov a 

procesov organizmov rôznymi 

zmyslami a rôznymi spôsobmi, 

uskutočniť jednoduchý pokus 

alebo pozorovanie na skúmanie 

životných procesov organizmov, 

formulovať závery z 

uskutočneného pozorovania alebo 

pokusu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 Uč.: s. 50 - 51 

IV/II Dedičnosť 

a premenlivosť 

organizmov 

Dedičnosť a jej 

podstata 

1 hod 

Opísať prejavy dedičnosti 

organizmov. Lokalizovať uloženie 

genetickej informácie v bunke.  

Vysvetliť význam nukleových 

kyselín pri prenose genetickej 

informácie. Opísať stavbu 

chromozómu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

 

RGV – pripomínanie si 

našich predkov, rodostrom 

rodiny 

 

 

 

OSR – akceptácia rôznych 

typov ľudí; získavanie 

pozitívneho postoja k sebe 

a druhým; porozumenie 

Uč.: s. 54 - 55 

IV/III  Veľkonočné 

prázdniny 

   

IV/IV  Prenos genetických Poznať význam zníženia počtu - motivačné rozprávanie,  Uč.: s. 56 - 57 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

informácií 

1 hod 

chromozómov pri vzniku 

pohlavných buniek. Chápať 

príčinu tvorby kópií nukleovej 

kyseliny pred delením jadra 

bunky, monitorovať dedične 

podmienené znaky svojej rodiny, 

schematicky znázorniť prenos 

určitého znaku z rodičov na 

potomkov. Poznať význam vzťahu 

alela, gén a znak.  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

sebe a iným 

 

MKV – schopnosť odhaliť 

rasové stereotypy 

V/I  Dedičnosť 

a premenlivosť 

1 hod 

Rozlíšiť na príklade dedičnú a 

nededičnú premenlivosť, 

zhodnotiť význam dedičnosti a 

premenlivosti, zdôvodniť podstatu 

šľachtenia, diskutovať o 

dedičných chorobách, ich vplyve 

na život človeka a možnosti 

využitia genetického poradenstva, 

posúdiť využitie vedeckých 

poznatkov genetiky. Uviesť 

príklad odrody rastliny alebo 

plemena živočícha. Uviesť príklad 

vplyvu dedičnej choroby na život 

človeka. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 Uč.: s. 58 - 59 

V/II  Dedičné ochorenia 

1 hod 

Vymenovať aspoň 5 typov 

dedičných ochorení, poznať ich 

podstatu, význam genetických 

poradní, triediť, spracovať 

a vyhľadať informácie do 

krátkeho referátu, kooperatívne 

spolupracovať na tvorbe referátu 

a prezentovať ho pred 

spolužiakmi. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OSR – uplatňovanie 

princípov zdravého 

životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote 

 

V/III Životné prostredie 

organizmov 

Životné prostredie 

1 hod 

Charakterizovať životné 

prostredie človeka. Uviesť príklad 

prírodnej, umelej, sociálnej zložky 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

ENV  

 negatívne zásahy 

Uč.: s. 62 – 63 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

prostredia. Poznať význam 

pracovného, obytného a 

rekreačného životného prostredia 

človeka. Zistiť, ako pozitívne a 

negatívne človek zasahuje do 

zložiek životného prostredia. 

Vysvetliť rozdiel medzi vednými 

odbormi ekológia a 

environmentalistika. 

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

človeka do prírody 

 vnímať život ako 

najvyššiu hodnotu; kladný 

vzťah k prírode,  

 poznať chránené 

živočíchy a aktívne ich 

chrániť 

 ochrana a tvorba 

životného prostredia 

 chápať vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným prostredím 

 poznať a chápať 

súvislosti medzi 

vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu 

 rozvíjať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe 

životného prostredia na 

miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni 

 vážiť si životné 

prostredie 

V/IV  Faktory 

ovplyvňujúce životné 

prostredie 

organizmov 

a človeka 

1 hod 

Zdôvodniť príčiny negatívneho 

vplyvu človeka na životné 

prostredie. Zhodnotiť dôsledky 

znečisťovania ovzdušia, vody a 

pôdy na život. Poznať príčiny 

znečisťovania vody, pôdy, 

ovzdušia. Argumentovať o 

pozitívach a negatívach priemyslu, 

dopravy, energetiky, 

poľnohospodárstva, ťažby 

nerastných surovín. Poznať 

možnosti alternatívnych zdrojov 

energie. Monitorovať znečistenie 

ovzdušia, vody, pôdy v okolí 

školy a bydliska. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 64 - 65 

VI/I  Globálne 

environmentálne 

problémy a ich 

riešenie 

1 hod 

Analyzovať možnosti zabránenia 

vzniku smogu, skleníkového 

efektu, kyslých dažďov, ozónovej 

diery, hromadenia odpadov, 

zhodnotiť význam recyklácie 

druhotných surovín a 

alternatívnych zdrojov energie, 

dodržiavať osvojené návyky na 

šetrenie energie a pitnej vody, 

zorganizovať aktivity na šetrenie 

vody alebo energie vo svojom 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

ENV –negatívne vplyvy 

znečisťovania ovzdušia, 

vody a pôdy: 

erózia pôdy, kyslý dážď, 

úbytok ozónovej vrstvy, 

smog a iné 

 

MUV - rozvinúť 

argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov; 

Biológia pre 8. 

ročník s. 114 - 

117 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

okolí, navrhnúť jednoduchý 

projekt zameraný na riešenie 

environmentálnych problémov v 

okolí.  

vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a predsudky. 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

ENV – rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine, 

deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť 

 rozvíjať schopnosť 

využívať informačné 

a komunikačné 

technológie 

a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj 

prezentácií vlastnej 

práce 

 

TPPZ - prezentácia 

vlastných projektov 

VI/II  Starostlivosť 

o prírodné 

prostredie a životné 

prostredie 

1 hod 

Poznať preventívne opatrenia 

starostlivosti o ŽP. Vymenovať tri 

medzinárodné organizácie na 

ochranu prírody, prírodných 

zdrojov a ŽP. Rozlíšiť všeobecnú 

ochranu prírody a osobitnú 

ochranu prírody a krajiny. Poznať 

aspoň tri kategórie chránených 

území. Uviesť príklad národného 

parku, chránenej krajinnej oblasti 

a prírodnej rezervácie. Určiť 

chránené rastliny, živočíchy a 

chránené územia Slovenska. 

Vytvoriť pojmovú mapu 

vzájomných vzťahov organizmov 

a prostredia. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor  

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 66 - 67 

VI/III  Žiacke projekty 

1 hod 

Prezentovať svoju prácu pred 

vyučujúcim a spolužiakmi, 

aktívne sa zapájať do prezentácie 

svojich spolužiakov. 

  

VI/IV  Opakovanie 

tematického celku 

1 hod 

Opakovanie tematického celku.   

 

Skratky prierezových tém (PT):  

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

MUV – Multikultúrna výchova  

MEDV – Mediálna výchova  

ENV – Environmentálna výchova  



TPPZ – Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti 

RGV – Regionálna výchova 

 

 


