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

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Biológia /Človek a príroda/ 

Ročník Siedmy 

Rozsah ŠVP 1 hodina/týždeň; ŠkVP 0 hodín/ týždeň Spolu: 33 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

  

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. 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.  

2. Ciele učebného 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. Viesť k 

schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

 

  



KOMPETENCIE V OBLASTI PRÍRODNÝCH VIED  

 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, 

ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.  

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia.  

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

života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.  

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  

 

 

 

- identifikovať a správne používať 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 využiť informačné a komunikačné zdroje,  

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

skupinovej činnosti,  

- vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať 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 využitie 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,  

- využívať 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 

sebazodpovednosť,  

- 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.  

 

3. Využitie disponibilných hodín 

 

  Predmet Biológia v siedmom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými hodinami. 

 

4. Obsah učebného predmetu  

  

Stavba tela stavovcov  

Človek a jeho telo  

Zdravie a život človeka  

Praktické aktivity  

  

Tematick

ý celok 

Obsahový štandard Výkonný štandard Medzipredmet

ové vzťahy 

Časo

vá 

dot. 

Vnútorn

á tavba  

tela  

stavovco

v   

Povrch tela stavovcov. 

Spoločné a odlišné znaky. 

Poznať základnú stavbu kože a jej význam. 

Uviesť príklad stavovca so šupinami, 

kožou, štítkami a šupinami, perím a srsťou. 

Uviesť význam kožných útvarov zástupcov 

stavovcov. Chápať súvislosť kožných 

útvarov vodných a suchozemských 

stavovcov s prostredím a spôsobom života.  

EnV  16 h 

 

Oporná sústava stavovcov. 

Pohybová sústava 

stavovcov. Základné 

funkcie a význam orgánov.  

Poznať základnú stavbu kostry rýb, 

obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov a 

jej význam. Chápať závislosť stavby 

opornej sústavy od spôsobu života a 

prostredia. Rozlíšiť párnokopytníka a 

nepárnokopytníka na ukážke kostry 

končatiny. Pomenovať typy svalových 

tkanív stavovcov. Poznať princíp činnosti 

dvojice svalov. Uviesť príklady rôzneho 

pohybu stavovcov.  

Tráviaca sústava rýb, 

obojživelníkov, plazov a 

vtákov. Tráviaca sústava 

cicavcov. Základné funkcie 

a význam orgánov 

 

Určiť na ukážke základné orgány tráviacej 

sústavy a ich význam. Rozoznať podstatné 

odlišnosti tráviacej sústavy zástupcov 

stavovcov a ich význam. Porovnať podľa 

ukážky chrupu bylinožravého a 

mäsožravého cicavca. Uviesť príklad 

prežúvavého a neprežúvavého cicavca.  



Dýchacia sústava 

stavovcov. Základné 

funkcie a význam orgánov. 

Pomenovať typické orgány dýchacej 

sústavy rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, 

cicavcov a ich význam. Zdôvodniť 

spoločné a odlišné znaky dýchacej sústavy 

stavovcov a jej význam.  

Obehová sústava 

stavovcov. Základné 

funkcie a význam orgánov. 

Poznať význam krvi, srdca a ciev 

stavovcov. Zdôvodniť význam zatvorenej 

cievnej sústavy. Opísať základnú stavbu a 

význam orgánov obehovej sústavy rýb, 

vtákov a cicavcov. Opísať podľa ukážky 

rozdiely stavby srdca rýb, obojživelníkov a 

plazov, vtákov a cicavcov. 

 

Močová sústava stavovcov.  

Základná stavba a význam 

orgánov močovej sústavy.  

Opísať základnú stavbu a význam orgánov 

močovej sústavy rýb a obojživelníkov, 

plazov vtákov a cicavcov. Pomenovať 

orgán, v ktorom sa krv zbavuje tekutých 

odpadových látok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulačné sústavy 

stavovcov.  

Základná stavba a význam 

orgánov regulačných 

sústav.  

Pomenovať sústavy látkovej a nervovej 

regulácie. Poznať orgány ústrednej a 

obvodovej nervovej sústavy. Porovnať na 

ukážke predný mozog stavovcov. Poznať 

vlastnosti nervovej bunky. Opísať na 

ukážke priebeh reflexného oblúka. Uviesť 

príklad nepodmieneného a podmieneného 

reflexu stavovcov.  

Zmyslové orgány 

stavovcov. Základná stavba 

a význam zmyslových 

orgánov.  

Opísať uloženie a význam čuchu, hmatu, 

zraku a sluchu zástupcov stavovcov a ich 

význam. Uviesť príklad stavovcov s 

dobrým čuchom, dobrým zrakom a 

sluchom.  

Rozmnožovacia sústava 

stavovcov. Základná stavba 

a význam rozmnožovacích 

orgánov.  

Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti 

stavovcov. Pomenovať samčie a samičie 

pohlavné žľazy a pohlavné bunky. 

Zdôvodniť odlišnosť obalov vajíčok a vajec 

stavovcov. Porovnať spoločné a odlišné 

znaky rozmnožovacej sústavy vtákov a 

cicavcov.  

Životné prejavy a správanie 

stavovcov.  

Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. 

Uviesť význam značkovania priestoru. 

Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie 

stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a 

stáleho vtáka.  



Význam stavovcov v 

prírode  

a pre človeka.  

Uviesť príklad stavovca živiaceho sa 

hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad 

stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje 

úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. 

Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a 

mäsožravých cicavcov v prírode.  

 

 

 

 

 Ohrozenia stavovcov a ich 

príčiny. Ochrana 

stavovcov.  

 

Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a 

obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia 

životných podmienok vtáka alebo cicavca. 

Uviesť príklad možnosti ochrany zástupcu 

stavovcov. Poznať zástupcu chráneného 

obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca.  

 

Finančná 

gramotnosť 

EnV 

Ľudský 

organizm

us a 

ľudské 

spoločens

tvo   

Ľudský a živočíšny 

organizmus. Špecifiká 

ľudského spoločenstva a 

ľudskej populácie.  

Porovnať spoločné a odlišné znaky 

ľudského a živočíšneho organizmu. Uviesť 

príklad typického telesného znaku a 

schopnosti človeka. Charakterizovať 

ľudské spoločenstvo a jeho význam pre 

človeka. Poznať prejavy rasizmu a jeho 

dôsledky.  

EnV 2 h 

Povrch 

tela a 

kožná 

sústava 

 

 

Koža. Stavba a funkcie 

kože. Význam pre styk 

s vonkajším prostredím a 

vnútorným prostredím. 

Starostlivosť o kožu. 

Typické poranenia, zásady 

predlekárskej prvej pomoci. 

 EnV 2 h 

 

 

 

Oporná a 

pohybov

á sústava   

 

 Kosti. Stavba kostí a jej 

význam  

 

 

Poznať základné látky, ktoré tvoria kosť a 

ich význam. Opísať stavbu kosti na ukážke. 

Rozlíšiť na ukážke druhy pevného a 

pohyblivého spojenia kostí.  

 

 

 

 

EnV  

5  

Kostra. Osová kostra – 

stavba lebky, chrbtice a 

kostry hrudníka, základné 

funkcie a význam.  

 

Pomenovať časti osovej kostry na ukážke. 

Pomenovať tri kosti mozgovej časti a tri 

kosti tvárovej časti lebky na kostre lebky. 

Poznať základnú stavbu chrbtice. Určiť na 

ukážke časti chrbtice. Pomenovať časti 

kostry hrudníka. Zistiť jednoduchým 

telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na 

ňom zúčastnili.  

 Kostra končatín. Stavba, 

funkcie a význam kostry 

horných a dolných 

končatín.  

 

Rozlíšiť na kostre končatiny pletenec a 

kostru voľnej končatiny. Ukázať a 

pomenovať kosti hornej končatiny na 

ukážke (vlastnej končatine). Ukázať a 

pomenovať kosti dolnej končatiny na 

ukážke (vlastnej končatine). Porovnať 

stavbu kostry ruky a nohy.  

 



Svaly. Svalové tkanivá a 

ich význam. Stavba 

kostrového svalu a jeho 

činnosť  

 

Určiť na ukážke základné typy svalového 

tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a 

priečne pruhovaného svalového tkaniva. 

Opísať na ukážke kostrového svalu jeho 

stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na 

príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti. 
Svalstvo človeka. Svaly 

hlavy, trupu a končatín a 

ich význam.  

 

Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a 

krku, tri svaly trupu a tri svaly hornej a 

dolnej končatiny. Uviesť príklad významu 

aspoň troch svalov. Predviesť jednoduché 

cviky na posilnenie svalov hrudníka, 

chrbta, brucha a končatín.  

 

 

Starostlivosť o opornú a 

pohybovú sústavu. Význam 

opornej a pohybovej 

sústavy. Poranenia kostí a 

svalov. Zásady prvej 

pomoci pri poranení kostí.  

Zdôvodniť význam telesnej činnosti pre 

kostru a svaly. Poznať význam opornej a 

pohybovej sústavy.  

Uviesť aspoň dva príklady poškodenia kostí 

a svalov.  

Predviesť postup prvej pomoci pri zlomení 

alebo vykĺbení kostí.  

Tráviaca 

sústava 

Tráviaca sústava. Stavba a 

činnosť orgánov tráviacej 

sústavy.  

Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. 

Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. 

Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. 

Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať 

mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné 

funkcie orgánov tráviacej sústavy.  

Finančná 

gramotnosť 

EnV 

5 h 

Zložky potravy. Premena 

látok a energie. Energetická 

hodnota potravín.  

Vymenovať základné živiny v potrave. 

Zdôvodniť význam bielkovín, tukov, 

cukrov, vitamínov, vody, vlákniny a 

minerálnych látok. Opísať podstatu 

trávenia, vstrebávania a premeny látok. 

Uviesť aspoň dva druhy potravín s vysokou 

a nízkou energetickou hodnotou.  

Zásady správnej výživy. 

Zlozvyky v stravovaní, 

poškodenia a prevencia 

ochorení tráviacej sústavy. 

Dokumentovať správne rozloženie dennej 

stravy na príklade potravinovej pyramídy. 

Poznať aspoň tri zásady správnej výživy. 

Uviesť príklad následkov nesprávneho 

stravovania. Poznať škodlivosť a následky 

prejedania, hladovania a nadmerného pitia 

alkoholu na činnosť tráviacej sústavy. 

Poznať zásady starostlivosti o tráviacu 

sústavu a jej význam.  

Dýchacia 

sústava  

 

Dýchacia sústava. Stavba a 

funkcia orgánov dýchacej 

sústavy.  

 

Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej 

sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie 

cesty. Opísať priebeh výmeny dýchacích 

plynov v pľúcach.  

 

EnV 2 h 



Dýchanie. Mechanizmus 

dýchania. Princíp 

vonkajšieho a vnútorného 

dýchania.  

 

Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať 

zloženie vdychovaného a vydychovaného 

vzduchu. Rozlíšiť vonkajšie a vnútorné 

dýchanie. Zistiť pohyby bránice a 

medzirebrových svalov pozorovaním 

nádychu a výdychu.  

 

 Škodlivé vplyvy na 

dýchaciu sústavu. Faktory a 

následky znečisteného 

ovzdušia. Škodlivosť 

fajčenia a vdychovania 

toxických látok.  

 

Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre 

človeka.  

Uviesť príklad nečistôt v ovzduší a 

následkov na dýchaciu sústavu. Poznať 

názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť 

príklad dôsledkov fajčenia a jedovatých 

chemických látok na dýchaciu sústavu.  

 

Zásady prvej pomoci pri 

ohrození životnej funkcie 

dýchania.  

Starostlivosť o dýchaciu 

sústavu a jej význam.  

Opísať základný postup pomoci pri 

ohrození života. Predviesť ukážku postupu 

pri zastavení dýchania.  

Uviesť aspoň tri príklady starostlivosti o 

dýchaciu sústavu. Uviesť význam dýchacej 

sústavy pre život človeka.  

Obehová 

sústava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krv a jej význam. Zložky 

krvi a ich vlastnosti, krvné 

skupiny, darcovstvo krvi.  

 

Uviesť význam krvi a dôsledky jej straty. 

Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich 

význam. Vymenovať krvné skupiny. 

Poznať význam transfúzie krvi.  

EnV 2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdce. Stavba a činnosť 

srdca, krvný obeh. 

Vonkajšie prejavy činnosti 

srdca.  

 

Označiť a pomenovať na ukážke časti 

srdca. Uviesť význam srdcových chlopní 

pre činnosť srdca. Opísať podľa schémy 

veľký a malý krvný obeh.  

 

Cievy. Význam a činnosť 

krvných ciev. Miazga a 

miazgové cievy.  

 

Rozlíšiť podľa významu tepny, žily a 

vlásočnice. Poznať význam vencovitých 

tepien. Rozlíšiť tepny a žily podľa smeru 

prúdenia krvi. Poznať význam miazgy. 

Opísať význam miazgových ciev a 

miazgových uzlín. Určiť uloženie a význam 

sleziny.  

 



 

 

 

 

Poškodenia a ochorenia 

obehovej sústavy. Zásady 

prvej pomoci pri krvácaní a 

zastavení činnosti srdca. 

Starostlivosť o obehovú 

sústavu a jej význam.  

Uviesť príklad a príčinu ochorenia 

obehovej sústavy. Predviesť na ukážke 

alebo slovne opísať zastavenie krvácania z 

tepnového alebo žilového krvácania a 

nepriamu masáž srdca. Uviesť príklad 

starostlivosti o obehovú sústavu. Uviesť 

význam obehovej sústavy pre človeka. 

Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť 

srdca a ciev.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylučova

nie a 

močová 

sústava  

 

Vylučovanie. Močová 

sústava. Základná stavba a 

činnosť, poškodenia a 

prevencia ochorení. 

Význam pitného režimu.  

Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri 

činnosti organizmu. Určiť na ukážke 

uloženie orgánov močovej sústavy a uviesť 

ich význam. Ukázať na svojom tele 

uloženie obličiek. Vysvetliť význam 

obličiek a močových ciest. Uviesť príklad 

príčiny ochorenia močovej sústavy. 

Zdôvodniť význam pitného režimu pre 

funkciu obličiek. Uviesť tri príklady 

významu močovej sústavy.  

EnV 1 h 

Regulačn

é sústavy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulačné sústavy. 

Hormonálna a nervová 

sústava, látková a nervová 

regulácia.  

 

Poznať podstatný význam regulačných 

sústav. Rozlíšiť látkovú a nervovú 

reguláciu. Uviesť odlišnosti činnosti 

hormonálnej a nervovej sústavy.  

 4 h 

Hormonálna sústava. 

Hormóny a ich význam.  

 

 

Chápať súvislosť hormónov so žľazami s 

vnútorným vylučovaním. Výstižne opísať 

pôsobenie a význam hormónov. Určiť na 

ukážke aspoň tri žľazy s vnútorným 

vylučovaním a uviesť ich význam.  

Nervová sústava. Nervové 

bunky a nervy. Reflex a 

reflexná povaha nervovej 

činnosti.  

 

Poznať základnú vlastnosť nervovej bunky 

a význam nervov. Pomenovať priebeh 

reflexného oblúka na schéme alebo na 

príklade reflexnej činnosti. Pomenovať 

základné časti ústrednej nervovej sústavy. 

Určiť na ukážke časti mozgu. Poznať 

základnú stavbu a význam predného 

mozgu. Uviesť základné časti obvodovej 

nervovej sústavy a ich význam.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmysly a zmyslové orgány. 

Význam zmyslových 

buniek a zmyslového 

vnímania. Uloženie chuti, 

čuchu a hmatu v 

zmyslových orgánoch.  

 

Rozlíšiť zmysly, receptory – zmyslové 

bunky a zmyslové orgány. Rozlíšiť 

chuťové, čuchové a hmatové zmyslové 

bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú. 

Uviesť uloženie jednotlivých zmyslov v 

zmyslových orgánoch. Ukázať na svojom 

tele uloženie orgánov čuchu, chuti a hmatu.  

 

 

Zrak a sluch. Stavba, 

činnosť a význam 

zrakového a sluchového 

orgánu.  

 

Opísať na ukážke stavbu a význam 

jednotlivých vrstiev oka. Poznať význam 

jednotlivých častí vonkajšieho, stredného a 

vnútorného ucha. Určiť na ukážke uloženie 

a význam rovnovážneho orgánu.  

 

Poškodenia a hygiena zraku 

a sluchu. Zásady hygieny 

zraku a sluchu.  

 

Uviesť aspoň dve možnosti poškodenia 

zraku a ich dôsledky. Poznať aspoň tri 

zásady starostlivosti o zrak. Uviesť aspoň 

dve možnosti poškodenia sluchu a ich 

dôsledky.  

Uviesť príklad komunikácie s osobou s 

poškodeným zrakom lebo sluchom.  

Vyššia nervová činnosť. 

Nepodmienené a 

podmienené reflexy, prvá a 

druhá signálová sústava. 

Myslenie, učenie sa, 

pamäť, reč, schopnosti a 

vedomosti človeka.  

 

Rozlíšiť nepodmienený a podmienený 

reflex.  

Chápať podstatu vzniku podmieneného 

reflexu. Uviesť príklad nepodmieneného a 

podmieneného reflexu. Uviesť význam 

myslenia a reči v živote človeka.  

Zásady prvej pomoci pri 

poranení mozgu a miechy.  

Starostlivosť o nervovú 

sústavu.  

Význam nervovej sústavy.  

Poznať dôsledky poranenia mozgu a 

miechy.  

Opísať postup prvej pomoci pri poranení 

mozgu a miechy. Predviesť ukážku prvej 

pomoci pri šoku. Poznať aspoň tri zásady 

starostlivosti o nervovú sústavu. Uviesť 

príklad správneho režimu dňa. Uviesť 

význam nervovej sústavy pre človeka.  

Rozmnož

ovacia 

sústava, 

vývin 

jedinca a 

rodičovst

vo  

 

Rozmnožovacia sústava. 

Pohlavné žľazy a pohlavné 

bunky, funkcia a význam. 

Stavba a funkcia mužských 

a ženských pohlavných 

orgánov.  

 

 

Rozlíšiť mužské a ženské pohlavie podľa 

pohlavných žliaz a pohlavných buniek. 

Uviesť začiatok obdobia tvorby pohlavných 

buniek. Určiť na ukážke ženské a mužské 

pohlavné orgány, v ktorých sa tvoria 

pohlavné bunky a vyvíja oplodnené 

vajíčko. Poznať podstatu menštruačného 

cyklu.  

 

 OŽaZ 2 h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývin jedinca. Oplodnenie, 

tehotenstvo a pôrod. 

Obdobia ľudského života.  

 

Poznať podstatu oplodnenia vajíčka. 

Označiť na ukážke pohlavných orgánov 

miesto splynutia vajíčka a spermie. Opísať 

začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. 

Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Uviesť 

uloženie plodu a spôsob jeho výživy.  

Zdôvodniť význam výživy dieťaťa 

materským mliekom. Uviesť príklad troch 

znakov dospievania. Uviesť typické znaky 

troch období ľudského života.  

 

Intímna hygiena. Pohlavné 

choroby a AIDS. Ochrana 

pred šírením pohlavných 

chorôb. Partnerské vzťahy 

a rodina.  

 

Uviesť príklad pohlavnej choroby a 

možnosti nákazy. Opísať podstatu AIDS a 

možnosti predchádzania.  

Poznať podstatné zásady ochrany pred 

šírením pohlavných chorôb. Uviesť príklad 

priateľského vzťahu. Rozlíšiť podstatu 

partnerstva a rodičovstva. Uviesť príklad 

dobrých vzťahov v rodine.  
Zdravie a 

život 

človeka  

 

Vonkajšie vplyvy na 

ľudské zdravie. Zdravie a 

choroba. Infekčné 

ochorenia, očkovanie a 

prevencia.  

 

Rozlíšiť znaky zdravia a choroby. Poznať 

okolnosti vzniku, spôsoby prenosu a zdroje 

infekčnej choroby. Uviesť tri príklady 

infekčného ochorenia. Charakterizovať 

výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť 

základný princíp očkovania. Uviesť príklad 

ochrany pred infekčným ochorením a 

prevencie.  

 

Finančná 

gramotnosť 

OŽaZ 

2 h 

Vplyv návykových látok na 

zdravie človeka. Návyková 

látka, droga, drogová 

závislosť. Legálne a 

nelegálne drogy a dôsledky 

závislosti. Zásady 

prevencie pred drogovou 

závislosťou.  

 

Poznať vplyv návykovej látky na 

organizmus. Rozlíšiť legálnu a nelegálnu 

drogu. Vysvetliť na príklade drogovú 

závislosť. Zdôvodniť na príklade 

škodlivosť drogovej závislosti na zdravie. 

Uviesť dôvody a dôsledky alkoholizmu a 

tabakizmu. Uviesť zásady prevencie 

drogových závislostí.  

 

Vnútorné vplyvy na ľudské 

zdravie. Dedičné vlastnosti 

a vplyv na zdravie a život 

človeka.  

 

Poznať vplyv dedičnosti na zdravie 

človeka. Pomenovať jednotku genetickej 

informácie. Uviesť príklad dedičného 

znaku alebo vlastnosti človeka. Poznať 

aspoň jednu príčinu zmeny genetickej 

informácie. Uviesť príklad dedičného 

ochorenia.  

 



Schopnosti a osobitosti 

človeka. Ľudský jedinec a 

osobnosť.  

Schopnosti a zručnosti 

človeka. Sebadôvera, 

sebapoznávanie a 

sebazdokonaľovanie – 

význam.  

Charakterizovať ľudského jedinca a 

osobnosť. Preukázať na príklade schopnosti 

a zručnosti človeka.  

Vyjadriť vlastný názor na význam 

sebadôvery, sebapoznávania, vzdelávania a 

zručností pre človeka.  

 

Životný štýl. Zdravý 

spôsob života. Etické a 

morálne princípy, kultúra 

medziľudských vzťahov, 

vzťah človeka k prírode.  

 

Zdôvodniť na príklade aspoň jeden faktor, 

ktorý ovplyvňuje životný štýl. Vyjadriť 

slovne podstatu zdravého životného štýlu. 

Poznať aspoň tri znaky zdravého životného 

štýlu a ich význam. Uviesť tri príklady 

nezdravého životného štýlu a ich dôsledky.  

 

 

 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce  

  

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.). Vyučovať v malej 

komunite s využitím rôznych foriem práce. Metóda je pedagogická - špecifická didaktická 

aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne 

pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími 

a výchovnými princípmi. Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej 

sa dieťa môže učiť s radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do 

učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme 

mu učiť sa za pomoci všetkých zmyslov. .  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

- motivačné rozprávanie ( približovanie obsahu učenia),  

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

- motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).  

 

2. Expozičné metódy:  

 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

- rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,  

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,  

hodnotenie javov, rozhodovanie),  

- beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

- demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  



 

3. Problémové metódy:  

 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore  

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení)  

- projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej  

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 

4. Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií,  

učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie  

podstatných informácií),  

 

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a  

experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

 

6. Aktivizujúce metódy:  

- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom  

riešenia daného problému),  

- didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti  

členov heterogénnej skupiny).  

 

7. Fixačné metódy:  

- metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyžitím  

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného,  

fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

 

6. Učebné zdroje  

  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Hantabálová I. a kol.: Prírodopis 7. ročník, SPN 2003, 2.vyd. 128 s. ISBN 80-10-00180-5  

-pracovné listy,  

-internet,  

-časopisy,  

-populárnonáučná literatúra  

  

7. Hodnotenie predmetu  

  

 Predmet biológia v 7. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

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

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

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

 


