
Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – sekundárne vzdelanie  

Názov ŠkVP Kaţdé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Biológia /Človek a príroda/ 

Ročník Šiesty 

Rozsah ŠVP 1 hodina/týţdeň; ŠkVP 1 hodín/ týţdeň Spolu: 66 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 
 

Učebný predmet BIOLÓGIA umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a 

neţivým zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a ţivot organizmov v ich 

ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v 

praktickom ţivote, 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 6. ročníka je 

usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z niţšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti 

ţiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom 

prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie 

jednotlivých organizmov v nich ţijúcich, 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 

zloţitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. 

2. Ciele učebného predmetu  

Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:  

1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota 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 ţivé a neţivé zloţky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.  

  



Kľúčové kompetencie 

Kompetencie v oblasti Prírodných vied 

 

 Poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka. Chápať lesný, vodný, 

trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako ţivotný priestor organizmov, poznať typických 

predstaviteľov podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov a potravových vzťahov, zásady 

prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.  

jednobunkových a mnohobunkových organizmov.  

návania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a 

vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.  

ťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a moţnosti ich odstránenia.  

podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.  

tredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky ţivota 

organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu ţivotného prostredia, zdravie a spôsob 

ţivota človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany ţivotného prostredia a prírody.  

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií ţiakov:  

 

 

 

- identifikovať a správne pouţívať základné biologické pojmy,  

- vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a 

vzájomné vzťahy,  

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

- vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje,  

- porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a vyuţívať ich pri samostatnej a 

skupinovej činnosti,  

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

- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý 

projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuţitie na základe danej štruktúry,  

- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,  

 

• 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,  

- vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti,  

- samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať,  

 



• v oblasti rozvíjania sociálnych kompetencií:  

 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

- pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať seba 

zodpovednosť,  

- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

- hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

 

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

 

- pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia,  

- vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,  

- rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach,  

 

3. Vyuţitie disponibilných hodín 

Predmet Biológia v 6 ročníku je dotovaný jednou vyučovacou hodinou,  ktorú vyuţívame na 

opakovanie a upevnenie vedomosti v danom predmete ako aj pri praktických aktivitách. 

 

4. Obsah učebného predmetu  

  

Predmet veku primeranou formou oboznamuje ţiakov s vybratými poznatkami z oblasti 

biológie, ktoré ich postupne oboznamujú s prírodnými javmi, zákonitosťami v ţivej a neţivej 

prírode.  

 Prehľad tematických celkov:  

1. Ţivot s človekom a v ľudských sídlach  

2. Základná štruktúra ţivota – bunka   

3. Vnútorná organizácia tela organizmov  

4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb  

5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov  

Praktické aktivity:  

- Pozorovanie pokoţkových buniek cibule  

- Pozorovanie stavby tela črievičky a jej ţivotných prejavov  

- Pozorovanie a rozlišovanie vegetatívnych a generatívnych častí rastlinného tela  

 

  



Tematic

ký celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Mezdipred

metové 

vzťahy 

Počet 

hodín 

Ţivot  

s 

človeko

m a v 

ľudskýc

h 

sídlach  

Ţivot s človekom a v ľudských 

sídlach  

 

Mikroorganizmy ţijúce s 

človekom.  

Poznávanie a význam pre 

človeka. 

 

Rastliny pestované v záhradách.  

Ovocné rastliny. Poznávanie 

podľa  

vonkajších znakov, význam.  

 

 

 

 

Ţivočíchy prospešné pre 

človeka.  

Včelárstvo, rybárstvo a 

rybnikárstvo. Spoločenský ţivot 

včiel. Zásady chovu včiel a rýb.  

Chovateľsky významné vtáky.  

 

 

 

 

Blízki spoločníci človeka. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Spolunaţívanie 

ţivočíchov a ľudí v domácnosti.  

 

 

Chovateľsky významné cicavce. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Zásady chovu.  

 

 

 

 

 

Neţiaduce ţivočíchy v 

domácnosti a pre človeka. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Zásady 

prevencie pred šírením nákazy.  

 

 

Ţivot s človekom a v 

ľudských sídlach  

 

Mikroorganizmy ţijúce s 

človekom.  

Poznávanie a význam pre 

človeka. 

 

Pomenovať na ukáţke 

zástupcu cibuľovej, hlúbovej,  

koreňovej, plodovej zeleniny 

a strukoviny. Poznať  

význam zeleniny vo výţive 

človeka. Poznať na ukáţke  

a pomenovať tri ovocné 

rastliny. Zdôvodniť význam  

ovocia pre človeka.  

 

Poznať význam včely matky, 

robotnice, trúda v úli. Uviesť 

príklad významu včelárstva 

pre človeka. Vysvetliť 

význam chovu rýb pre 

človeka. Rozlíšiť na ukáţke 

samca a samicu kury, kačice, 

husi a morky.  

Vysvetliť na príklade kohúta 

a sliepky pohlavnú 

dvojtvarosť. Uviesť význam 

chovu kury, kačice, husi, 

morky pre človeka.  

 

Odlíšiť vonkajšie znaky psa a 

mačky. Pomenovať na ukáţke 

jedno plemeno psa. Poznať 

zásady chovu psa a mačky v 

domácnosti. Uviesť príklad 

starostlivosti o drobné 

domáce ţivočíchy.  

 

Rozpoznať na ukáţke tri 

druhy hospodárskych zvierat. 

Rozlíšiť na ukáţke samca, 

samicu a mláďa 

hospodárskych zvierat. 

Poznať význam chovu 

jedného chovateľsky 

 

 

 

 

 

 

Ochrana  

človeka a  

zdravia  

 

Tvorba 

projektu  

a 

prezentačný

ch  

zručnosti  

 

Mediálna  

výchova 

26 h 



 

 

Neţiaduce cicavce v okolí 

ľudských obydlí. Poznávanie 

podľa typických znakov, riziká 

prenosu nákazlivých ochorení, 

prevencia.  

 

Ţivočíchy v okolí ľudských 

sídiel. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam.  

 

 

významného cicavca.  

 

Poznať na ukáţke dva 

ţivočíchy znehodnocujúce 

potraviny. Zdôvodniť na 

príklade škodlivosť 

vnútorného a vonkajšieho 

parazita. Poznať zásady 

ochrany pred vnútornými 

parazitmi. Poznať spôsob 

odstránenia vší z vlasov.  

 

Rozlíšiť na ukáţke myš a 

potkana. Uviesť riziko a 

dôsledky výskytu myší a 

potkanov v domácnosti. 

Poznať spôsoby ochrany pred 

myšami a potkanmi.  

 

Uviesť príklad hmyzu 

ţijúceho v záhrade alebo 

sade. Poznať dôsledky 

premnoţenia hmyzu v 

záhrade a sade. Opísať 

význam spevavých vtákov v 

okolí ľudských sídiel. Poznať 

na ukáţke troch spevavých 

vtákov. Uviesť príklad 

spevavého vtáka, ktorý sa ţiví 

hmyzom.  

Základn

á 

štruktúr

a ţivota  

 

Rastlinná a ţivočíšna bunka. 

Základná stavba a funkcia častí 

bunky.  

 

Pomenovať na ukáţke časti 

rastlinnej a ţivočíšnej bunky. 

Uviesť význam jednotlivých 

častí bunky. Určiť zhodné a 

odlišné časti rastlinnej a 

ţivočíšnej bunky.  

 

 3 h 

Vnútorn

á 

organizá

cia tela 

organiz

mov  

 

Vírusy a baktérie. Stavba tela. 

Význam, vplyv na človeka, 

nákazlivé ochorenia, prevencia.  

 

 

 

 
 

Jednobunkové organizmy. 

Základná vnútorná stavba tela.  

Mnohobunkové organizmy. 
Organizácia tela 
mnohobunkových organizmov.  

Porovnať stavbu vírusu a 

baktérie. Poznať aspoň tri 

nákazlivé bakteriálne alebo 

vírusové ochorenia. Uviesť 

moţnosti predchádzania 

šíreniu vírusových a 

bakteriálnych nákaz.  

 

Rozlíšiť na ukáţke stavbu tela 

jednobunkovej rastliny a 

ţivočícha. Porovnať na ukáţke 

stavbu tela drobnozrnka a 

črievičky. Rozlíšiť pletivo a 

tkanivo a priradiť k rastline a 

Ochrana  

človeka a  

zdravia  

 

Tvorba 

projektu  

a 

prezentačný

ch  

zručnosti  

 

Mediálna  

výchova 

7 h 



ţivočíchovi. Pomenovať 

orgány rastliny na ukáţke. 

Určiť bunku, tkanivo, orgán, 

sústavu orgánov na štruktúre 

tela ţivočícha.  

 

Vnútorn

á stavba 

tela 

rastlín a 

húb  

 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín. 

Machy a paprade.  

 

 

 

 

 
Stavba tela kvitnúcich rastlín.  

Koreň. Stavba koreňa a prijímanie 
živín koreňom. Význam koreňa 
pre život rastliny.  
 
 
 
 
Stonka. Základná stavba stonky 

dreviny a byliny. Význam stonky 

pre ţivot rastliny.  

 

 

 

 

 

 

 
 

List. Základná stavba listu. 

Fotosyntéza, dýchanie, 

vyparovanie vody v liste. Význam 

listov pre ţivot rastliny a v 

prírode.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvet. Základná stavba kvetu.  

Opelenie a oplodnenie. Význam 

pre rozmnoţovanie rastlín.  

 

 

 

 

Pomenovať na ukáţke časti 

tela machu a paprade. Rozlíšiť 

mach a papraď podľa 

typických znakov. Uviesť 

význam výtrusov pre ţivot 

machu a paprade.  

 
Rozlíšiť pokoţku, dutinu, 

cievne zväzky a koreňové 

vlásky na ukáţke stavby 

koreňa. Uviesť význam 

pokoţky, koreňových vláskov, 

koreňovej čiapočky a cievnych 

zväzkov. Poznať celkový 

význam koreňa pre rastlinu.  

 
Poznať základné časti 

drevnatej a duţinatej stonky. 

Rozlíšiť dreviny a byliny 

podľa stavby stonky.  

Chápať základný význam 
cievnych zväzkov v stonke. 
Poznať na konáriku púčiky, ich 
význam. Zdôvodniť význam 
stonky pre život rastliny.  
 
Opísať vnútornú stavbu listu. 

Určiť na ukáţke stavby listu 

dôleţité časti pre fotosyntézu. 

Uviesť význam prieduchov v 

pokoţke listu. Vymenovať 

látky, ktoré listy pri dýchaní zo 

vzduchu prijímajú a ktoré do 

vzduchu vylučujú. Poznať 

význam listov pre prijímanie 

ţivín a dýchanie rastliny.  

 
Rozlíšiť na ukáţke kvetu 

kvetný obal, tyčinku a piestik. 

Uviesť význam peľového 

zrnka a vajíčka. Opísať proces 

opelenia kvetu. Vedieť, kedy 

nastáva v kvete oplodnenie. 

Zdôvodniť význam kvetu pre 

rozmnoţovanie rastliny.  

 

Ochrana  

človeka a  

zdravia  

 

Tvorba 

projektu  

a 

prezentačný

ch  

zručnosti  

 

Mediálna  

výchova  

17 h 



 

Plod a semeno. Rozdelenie 

plodov, význam pre 

rozmnoţovanie rastlín.  

 

 

 

 

 

 
 

Rastlinné telo ako celok. 

Súčinnosť orgánov pre príjem 

ţivín, prenos a vylučovanie látok. 

Vplyv podmienok na rast rastliny.  

 

 

 

 
 

Huby s plodnicou. Základná 

stavba tela húb s plodnicou. 

Rozlíšenie jedlých a jedovatých 

húb podľa typických znakov. 

Kvasinky, plesne, lišajníky; 

vnútorná stavba tela.  

 

Určiť na ukáţke plodu oplodie 

a semeno. Rozlíšiť duţinatý a 

suchý plod. Pomenovať na 

ukáţke semena zárodok a 

klíčne listy. Uviesť dva 

príklady rozširovania semien. 

Poznať význam plodov a 

semien pre rastlinu, ţivočíchov 

a človeka.  

 

Pomenovať na ukáţke 

rozmnoţovacie a vyţivovacie 

orgány. Poznať orgány na 

príjem ţivín, dýchanie, 

prúdenie látok, príjem a 

vyparovanie vody. Rozlíšiť 

prospešné a škodlivé 

podmienky pre ţivot rastliny.  

 

Rozlíšiť stavbu huby s 

plodnicou, jedlú a jedovatú 

hubu. Rozlíšiť hubu s 

výtrusnicami na lupeňoch a v 

rúrkach. Poznať na ukáţke 

kvasinku a pleseň podľa stavby 

tela. Opísať na ukáţke stavbu 

tela lišajníka.  

 

Vnútorn

á stavba 

tela 

bezstavo

vcov  

 

Drobné vodné ţivočíchy – 

pŕhlivce. Vnútorná stavba tela a 

základné telesné funkcie.  

 

 

 

 

 

 
 

Vnútorné parazity – ploškavce a 

hlístovce. Stavba tela a základné 

telesné funkcie.  

 

Poznať orgány, ktorými 

nezmar prijíma potravu, 

význam dvoch vrstiev tela. 

Zdôvodniť pomenovanie 

nervovej sústavy nezmara. 

Uviesť význam vajíčok, 

spermií a púčikov nezmara. 

Chápať význam slova 

obojpohlavný ţivočích.  

 
Uviesť časť tráviacej sústavy 

človeka, v ktorej ţije 

pásomnica a hlísta. Opísať 

základnú stavbu tela, 

prijímanie potravy hlísty a 

pásomnice. Opísať podľa 

ukáţky rozmnoţovanie hlísty 

alebo pásomnice.  

 

Osobnostný  

a sociálny  

rozvoj  

17 h 

  



5. Stratégie - metódy a formy práce  

 Motivačné metódy:  

- motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačnú demonštráciu  

Expozičné metódy:  

- rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda manipulácia s 

predmetmi, inštruktáţ  

Problémové metódy:  

- heuristická, projektová metóda, praktické pozorovanie  

Fixačné metódy:  

- metódy opakovania a precvičovania,  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Terénne pozorovania, 

 

6. Učebné zdroje  

 Pracovné listy, učebnica, internet, encyklopédie, didaktické prostriedky, príroda.  

7. Hodnotenie predmetu  

 Predmet biológia v 6. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej školy v sekcii 

Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami 

dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými 

potrebami.  

 


