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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 Praktiky z Biológie /Človek a príroda/ 

Ročník Siedmy 

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

 

1. Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živote človeka a človeku samom 

s dôrazom na vzájomné súvislosti orgánov a sústav v tele človeka,  vzťah k vlastnému telu 

a zdraviu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predstavuje poznanie 

vlastného tela a prepojenie všetkých sústav. Orientuje sa na ochranu vlastného zdravia 

a pomoci človeku pri telesných zraneniach, čiže pomoci  v núdzi, poznať a naučiť sa základy 

prvej pomoci. Poukazuje 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  

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

štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.  

Tento predmet je usporiadaný v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúseností žiakov. Štruktúra učiva je orientovaná na život človeka a stavbu  

ľudského tela, od najjednoduchších až po zložitejšie funkcie pomoci človeku.  Poznávanie, 

triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, pri prvej pomoci s pozornosťou a citlivosťou tela na 

vážnosť zranenia.  Usporiadanie učiva vedie k postupnému  prehlbovaniu poznatkov 

o vlastnom tele. 

 

2. Ciele predmetu: 

 poznať a chápať telo ako celok,  

 poznať väzby orgánov a sústav  pri ochrane vlastného zdravia,            

 chápať základné súvislosti a vzťahy pri starostlivosti a zodpovednosti o vlastné 

zdravie a zdravie iných osôb, 

 triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom  živote. 
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Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti: 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti,  

   

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné  

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 
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kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

 osvojil si základné postupy  efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné: 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry?   

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

3. Využitie disponibilných hodín 

Predmet Praktiky z biológie je pridaný predmet z projektu Vzdávanie pedagogických 

zamestnancov v inklúzií k marginalizovaných rómskych komunít, pri ktorom je pridaná jedna 

vyučovacia hodina na posilnenie osvojenia učiva biológie v 7 . ročníku formou praktických 

aktivít.  

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

Vnútorná stavba tela stavovcov 

 

  

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Časová 

dotácia 

Úvod. Zoznamovanie sa 

s laboratóriom 

Pozorovanie povrchu tela 

a kostry stavovcov 

 

 správať sa vhodne 

v laboratóriu, 

 rozlíšiť na troch 

ukážkach kostry 

stavovcov; 

ENV 5  h 
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Stavba vtáčieho vajca 

 

Poznávanie vybraných 

chránených druhov stavovcov 

- projekt 

  

  popísať v čom sa 

kostry líšia, 

 vymenovať základnú 

stavbu kostry,  

 opísať vnútornú stavbu 

vtáčieho vajca, 

 charakterizovať 

chránené druhy 

stavovcov,  

 vymenovať dôvody 

chránenia daného 

stavovca. 

 

Človek a jeho telo 
 

  

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard  Medzipredmetové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

Nácvik prvej pomoci pri 

poraneniach kože 

 

Činnosť horných a dolných 

končatín- projekt 

Poznávanie kostí a nácvik 

prvej pomoci pri poraneniach 

kostí 

Zloženie stravy človeka- 

projekt 

 

Prejavy dýchania 

 

Prvá pomoc pri ohrození 

životných funkcií 

 

Pozorovanie vonkajších 

prejavov činnosti srdca 

Nácvik prvej pomoci pri 

veľkom krvácaní 

 

Nácvik prvej pomoci pri 

malom krvácaní a zastavení 

činnosti srdca  

Pozorovanie činnosti 

zmyslových orgánov 

Nácvik prvej pomoci pri 

poranení miechy- film 

 

 ovládať postup 

predlekárskej prvej 

pomoci,  

 popísať prirodzenú 

činnosť končatín na 

vlastnom tele, 

 popísať vybranú 

končatinu, 

 ovládať si postup 

predlekárskej prvej 

pomoci pri 

poraneniach kostry, 

 vybrať zdravé 

potraviny, 

 definovať prejavy 

dýchania pri zaťažení 

a v pokoji; zdôvodniť 

zvýšenú činnosť 

dýchania, 

 opísať a predviesť na 

ukážke predlekársku 

prvú pomoc; 

 definovať činnosť 

srdca v pokoji a pri 

fyzickom zaťažení, 

 ovládať techniku 

správneho postupu pri 

veľkom krvácaní, 

 ošetriť malé krvácanie 

a popísať postup 

- OŽaZ 

- ENV 

22 h 
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5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s demonštráciou (obrazy, pomôcky, názorné prevedenia, modelové 

situácie), aktivačný a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového 

vyučovania ( riešenie a praktické prevedenie problémových úloh), precvičovanie, 

pozorovanie a opakovanie 

- organizácia žiackej práce: individuálna, párová. 

 

6. Učebné zdroje: 

- učebnica biológie pre 7. ročník základnej školy, odborné časopisy ( GEO ), príručky 

prvej pomoci. 

7. Hodnotenie: 

     Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

predlekárskej prvej 

pomoci pri zastavení 

činnosti srdca, 

 vnímať zmyslami 

podráždenie  

receptorov pri 

vonkajšom podnete, 

 popísať správny postup 

pri poraneniach 

miechy a predlekárskej 

prvej pomoci. 

Zdravie a život človeka 
 

  

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard  Medzipredmetové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

Zdravý životný štýl- 

vychádzka 

Záverečné zhrnutie 

 

 prezentovať pocity pri 

pohybe na čerstvom 

vzduchu. 

- OŽaZ 

- ENV 

 6 h 


