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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: 2017 / 2018 

Trieda: VII. A, VII. B 

Spracovala: RNDr. Bc. Adriana Ogou 

Učebný materiál: M. Uhereková a kol.: Biológia pre 7. ročník základných škôl 

 

Časová dotácia:             2 hod týždenne           (66 hod ročne) 

 

 



2 

 

M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Vnútorná stavba 

tela stavovcov 

/ 14 hod 

 

Úvodná hodina 

Stavovce 

1 hod 

Poznať požiadavky na výstup 

žiaka, spôsoby overovania 

vedomosti, hodnotenia na hodine, 

obsah hodín biológie v 7. ročníku, 

zásady BOZ.  

Rozlíšiť pojmy orgán a orgánová 

sústava. 

- 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  

 

TPZ – prezentovať sám 

seba 

 

Povrch tela 

stavovcov 

1 hod 

Uviesť príklady stavovcov 

pokrytých šupinami, perím, 

srsťou. Pozorovať a zdôvodniť 

odlišnosti kožných útvarov 

stavovcov a zhodnotiť ich 

význam. Označiť na ukážke časti 

vtáčieho pera. Zdôvodniť na 

príklade stavovca význam 

sfarbenia podľa prostredia 

v ktorom žije. Vytvoriť 

prezentáciu o význame vybranej 

orgánovej sústavy stavovcov. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 8 - 9 

IX/II Oporná a pohybová 

sústava stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány opornej a pohybovej 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; vysvetliť význam 

opornej a pohybovej sústavy pre 

život stavovca; zdôvodniť 

adaptáciu orgánov opornej sústavy 

stavovca vzhľadom na jeho 

prirodzené prostredie a spôsob 

života. Pomenovať tkanivá 

tvoriace svalstvo končatín, 

vnútorných orgánov, srdca 

stavovcov. Vysvetliť princíp 

činnosti dvoch svalov. Vytvoriť 

- 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 

 

 

 

TPPZ - prezentácia 

vlastných projektov 

 - získať rôzne typy 

Uč.: s. 10 – 13 
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prezentáciu o význame vybranej 

orgánovej sústavy stavovcov. 

informácií, 

zhromažďovať, triediť a 

selektovať ich, na základe 

získaných informácií 

formulovať jednoduché 

uzávery 

 

 

 

 

NŠFG - 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 

 

 

 

 

 

MUV - rozvinúť 

argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov; 

vybudovať schopnosť 

Tráviaca sústava 

stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány tráviacej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam tráviacej sústavy 

pre život stavovca; zdôvodniť 

odlišnosti orgánov tráviacej 

sústavy v závislosti od potravy. 

Uviesť príklad stavovca s 

jedovými zubami. Určiť 

bylinožravého, hmyzožravého 

a mäsožravého cicavca na ukážke 

chrupu. Uviesť príklad 

prežúvavého a neprežúvavého 

cicavca. Vytvoriť prezentáciu 

o význame vybranej orgánovej 

sústavy stavovcov. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 14 - 15 

IX/III Dýchacia sústava 

stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány dýchacej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam dýchacej 

sústavy pre život stavovca; 

zdôvodniť adaptáciu orgánov 

dýchacej sústavy stavovca 

vzhľadom na jeho prirodzené 

prostredie a spôsob života. Uviesť 

príklad stavovca, ktorý dýcha 

žiabrami a pľúcami. Pomenovať 

dýchacie orgány žubrienky, 

dospelého obojživelníka. 

Porovnať dýchacie orgány ryby, 

plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť 

úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 16 – 17 
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vody. Vysvetliť význam 

vzdušných vakov vtákov. 

Vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

stavovcov. 

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 

Obehová sústava 

stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány obehovej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam obehovej 

sústavy pre život stavovca; 

zdôvodniť adaptáciu orgánov 

obehovej sústavy stavovca 

vzhľadom na jeho prirodzené 

prostredie a spôsob života. Opísať 

význam krvi pre život stavovcov. 

Vysvetliť dôvod názvu uzavretej 

cievnej sústavy. Zistiť rozdiely 

stavby srdca ryby, obojživelníka, 

plaza, vtáka a cicavca na ukážke. 

Vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

stavovcov. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 18 – 19 

IX/IV Močová sústava 

stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány močovej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam močovej sústavy 

pre život stavovca. Vymenovať 

odpadové látky v organizme 

stavovcov a spôsob vylučovania. 

Vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

stavovcov. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 20 – 21 

Regulačné sústavy 

stavovcov 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

Uč.: s. 22 - 23 
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1 hod obrázkov; pomenovať základné 

orgány regulačnej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam regulačnej 

sústavy pre život stavovca; 

Charakterizovať podnet a nervový 

vzruch. Uviesť podľa ukážky 

význam reflexného oblúka. Uviesť 

príklad nepodmieneného 

a podmieneného reflexu 

stavovcov. Vytvoriť prezentáciu 

o význame vybranej orgánovej 

sústavy stavovcov. 

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

X/I Zmyslové orgány 

stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať zmyslové 

orgány stavovcov pomocou 

obrázkov; vysvetliť význam 

zmyslových orgánov pre život 

stavovca. Opísať umiestnenie 

zmyslových orgánov stavovcov. 

Uviesť príklad stavovcov 

s dobrým hmatom a čuchom. 

Vysvetliť význam bočnej čiary 

rýb. Uviesť príklad stavovca 

s veľmi dobrým zrakom a 

sluchom. Vytvoriť prezentáciu 

o význame vybranej orgánovej 

sústavy stavovcov. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 24 - 25 

Rozmnožovacia 

sústava stavovcov 

1 hod 

Identifikovať jednotlivé organové 

sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov; pomenovať základné 

orgány rozmnožovacej sústavy 

stavovcov pomocou obrázkov; 

vysvetliť význam rozmnožovacej 

sústavy pre život stavovca; 

porovnať vonkajšie a vnútorné 

oplodnenie; analyzovať rozdiely 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 26 - 29 
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vo vývine jedinca rýb, 

obojživelníkov, plazov, vtákov 

a cicavcov; pomenovať samčie 

a samičie pohlavné bunky.  

Vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

stavovcov. 

 

X/II 1. praktické cvičenie 

Stavba vtáčieho 

vajca 

1 hod 

 praktická aktivita, 

vysvetľovanie 

demonštrácia 

 Uč.: s. 27 

Životné prejavy a 

správanie stavovcov 

1 hod 

Naplánovať a uskutočniť 

sledovanie správania stavovcov 

a prezentovať svoje zistenia 

rôznymi formami. Uviesť príklad 

stavovca aktívneho v noci. Uviesť 

význam značkovania priestoru. 

Vysvetliť na príklade inštinktívne 

správanie stavovca. Uviesť príklad 

sťahovavého a stáleho vtáka.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- 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 

súvislosti medzi 

vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu 

 rozvíj

ať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe 

životného prostredia na 

miestnej, regionálnej a 

Uč.: s. 30 - 33 

X/III Význam stavovcov 

v prírode a pre 

človeka.  

Ochrana stavovcov. 

1 hod 

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.  

Uviesť najčastejšie príčiny úhynu 

rýb a obojživelníkov. Uviesť 

príklad ohrozenia životných 

podmienok vtáka alebo cicavca. 

Uviesť príklad možnosti ochrany 

obojživelníkov. Uviesť príklad 

chráneného obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 33 - 35 
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Opakovanie 

tematického celku 

1 hod 

Zopakovať a upevniť poznatky 

z učív tematického celku. 

Prezentácia projektov. 

- ústne a písomné 

diagnostické metódy 

medzinárodnej úrovni 

 vážiť 

si životné prostredie 

 starať 

sa o živé organizmy 

 

X/IV Človek a jeho telo 

/ 47 hod 

Jesenné prázdniny     

Ľudský organizmus 

a ľudské 

spoločenstvo. 

1 hod 

Vysvetliť na príklade význam 

človeka v ľudskom spoločenstve. 

Porovnať spoločné a odlišné 

znaky ľudského a živočíšneho 

organizmu. Vysvetliť na príklade 

podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

 

MUV - podstata rasizmu 

a jeho dôsledky 

- viesť žiakov 

k rešpektovaniu  kultúrnej 

rozmanitosti 

- viesť ku spolupráci 

s príslušníkmi iných kultúr 

Uč.: s. 38 - 39 

XI/I Telo ako celok 

1 hod 

Pomenovať na ukážke orgány 

a orgánové sústavy ľudského tela. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

 

OSR – porozumenie sebe 

a iným 

- zvládanie vlastného 

správania 

-  

Uč.: s. 40 - 41 

Povrch tela – koža. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Pomenovať na 

ukážke časti kože, ktoré 

zabezpečujú ochranu povrchu tela, 

telesnú teplotu, vylučovanie, 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

Uč.: s. 42 - 43 
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vodný režim a zmyslové podnety. 

Pomenovať viditeľné kožné 

útvary na svojej koži.  

 človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

OŽZ – zásady ochrany 

pred nevhodnosťou 

opaľovania na prudkom 

slnku. Opísať postup 

predlekárskej prvej 

pomoci ošetrenia 

popáleniny a omrzliny 

XI/II Starostlivosť o kožu 

a jej význam. 

Prvá pomoc pri 

poraneniach kože. 

1 hod 

Sformulovať zásady starostlivosti 

o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť 

nevhodnosť opaľovania na 

prudkom slnku. Opísať postup 

predlekárskej prvej pomoci 

ošetrenia popáleniny a omrzliny. 

Predviesť ukážku ošetrenia 

odreniny alebo pľuzgiera. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 44 – 45  

Kosti. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Opísať na 

ukážke stavbu kosti. Ukázať 

a pomenovať na ukážke hrudník, 

chrbticu, lebku, stavce, rebrá, 

hrudnú kosť. Uviesť význam 

opornej sústavy. Rozlíšiť na 

ukážke spojenie kostí väzivom, 

chrupkou, zrastením, kĺbom. 

Zistiť jednoduchým telesným 

pohybom časti kostry, ktoré sa na 

ňom zúčastnili. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

Uč.: s. 46 – 47 

XI/III Kostra. 

1 hod 

Určiť na ukážke kostry tri kosti 

mozgovej časti lebky. Určiť na 

ukážke kostry tri kosti tvárovej 

časti lebky. Určiť na ukážke 

kostry časti chrbtice. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 48 - 49 
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Kostra končatín. 

1 hod 

Ukázať a pomenovať kosti hornej 

končatiny na ukážke (vlastnej 

končatine). Ukázať a pomenovať 

kosti dolnej končatiny na ukážke 

(vlastnej končatine). Porovnať 

stavbu kostru ruky a nohy. 

Zdôvodniť význam nosenia 

správnej obuvi podľa obrysu 

správnej a nesprávnej klenby 

nohy. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 Uč.: s. 50 - 51 

XI/IV Svaly. 

1 hod 

Určiť na ukážke základné typy 

svalového tkaniva. Porovnať 

činnosť hladkého a priečne 

pruhovaného svalového tkaniva. 

Uviesť význam pohybovej 

sústavy. Opísať na ukážke 

kostrového svalu jeho stavbu. 

Zdôvodniť vlastnosti svalu na 

príklade ohnutia a vystretia ruky v 

lakti. Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

Uč.: s. 52 – 53 

Svaly človeka. 

1 hod 

Určiť na ukážke aspoň tri svaly 

hlavy a krku. Určiť na ukážke 

aspoň tri svaly trupu. Určiť na 

ukážke aspoň tri svaly hornej 

a dolnej končatiny. Predviesť 

jednoduché cviky na posilnenie 

svalov hrudníka, chrbta, brucha a 

končatín. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 54 - 55 

XII/I Starostlivosť 

o opornú a pohybovú 

sústavu. 

1 hod 

Ukázať a opísať správne držanie 

tela. Zdôvodniť potrebu pohybu, 

telesnej práce pre pohybovú 

sústavu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

 

 

 

OŽZ – zásady správneho 

Uč.: s. 56 
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zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

držanie tela, potreba 

pohybu, telesnej práce pre 

pohybovú sústavu 

a zdravie 

 

 

- postup predlekárskej 

prvej pomoci pri otvorenej 

a zatvorenej zlomenine, 

pri vytknutí a vykĺbení 

Poškodenia 

a poranenia kostí 

a svalov. 

Zásady prvej pomoci 

pri zlomenine, 

vytknutí a vykĺbení. 

1 hod 

Demonštrovať jednoduché 

zručnosti potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci. Predviesť postup 

predlekárskej prvej pomoci pri 

otvorenej a zatvorenej zlomenine, 

pri vytknutí a vykĺbení. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 57 - 58 

XII/II 2. praktické cvičenie 

Poznávanie kostí 

a nácvik prvej 

pomoci pri poranení 

kosti 

1 hod 

Demonštrovať jednoduché 

zručnosti potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci. 

praktická aktivita, 

vysvetľovanie 

demonštrácia 

 Uč.: s. 59 

XII/III Tráviaca sústava. 

2 hod 

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 procesy v 

orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť 

význam tráviacej sústavy. 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

Uč.: s. 60 - 61 

Zložky potravy.  

1 hod 

Vymenovať základné živiny 

v potrave človeka. Zdôvodniť 

význam bielkovín, sacharidov 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

Uč.: s. 62 - 63 
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(cukrov), tukov, vitamínov, vody, 

minerálnych látok. 

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

XII/IV 
Vianočné prázdniny 

    

I/I     

I/II Využitie potravy 

a premena látok. 

1 hod 

Uviesť príklad enzýmu a jeho 

význam. Opísať podstatu trávenia, 

vstrebávania, látkovej premeny. 

Uviesť dva druhy potravín s 

vysokou a nízkou energetickou 

hodnotou. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

RGV – spoznávanie 

tradičných jedál regiónu 

a spôsoby stolovania 

 

 

OŽZ – zásady správneho 

stravovania 

- význam zeleniny 

a ovocia v strave 

- škodlivosť nadmerného 

pitia alkoholu, prejedania, 

hladovania 

- zásady starostlivosti 

o chrup 

NŠFG - vysvetliť 

vzájomné vzťahy medzi 

životnými potrebami 

jednotlivca a rodiny. 

Uč.: s. 64 - 65 

Zásady správnej 

výživy.  

Poškodenia 

a ochorenia tráviacej 

sústavy, starostlivosť 

o tráviacu sústavu 

1 hod 

Uviesť príklad správneho zloženia 

stravy pre človeka. Zdôvodniť 

význam zeleniny a ovocia v strave 

človeka. Opísať význam 

správneho stolovania. Uviesť 

príklad škodlivosti nadmerného 

pitia alkoholu na činnosť tráviacej 

sústavy. Zdôvodniť škodlivosť 

prejedania. Uviesť následky 

hladovania človeka. Poznať 

zásady starostlivosti o chrup. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 66 - 68 

I/III Opakovanie 

1 hod 

Opakovanie, upevňovanie 

a diagnostika vedomostí 

a zručností. 

- ústne a písomné 

diagnostické metódy 

  

Dýchacia sústava. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Opísať na 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

Uč.: s. 70 - 71 
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ukážke hlavné časti dýchacej 

sústavy. Rozlíšiť horné a dolné 

dýchacie cesty. Opísať priebeh 

výmeny dýchacích plynov 

v pľúcach. 

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

I/IV Dýchanie. 

1 hod 

Vysvetliť podstatu dýchania. 

Porovnať zloženie vdychovaného 

a vydychovaného vzduchu. 

Vymenovať najdôležitejšie 

dýchacie svaly. Zistiť pohyby 

bránice a medzirebrových svalov 

pozorovaním nádychu a výdychu.  

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 72 - 73 

Škodlivé vplyvy a 

starostlivosť 

o dýchaciu sústavu, 

význam. 

1 hod 

Zdôvodniť význam čistoty 

ovzdušia pre človeka. Uviesť 

názov škodlivej látky v cigaretách. 

Uviesť príklad účinkov fajčenia na 

dýchaciu sústavu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

ENV - význam čistoty 

ovzdušia pre človeka 

 

OŽZ – škodlivé látky 

v cigaretách a účinky 

fajčenia na dýchaciu 

sústavu 

Uč.: s. 74 - 76 

II/I 3.praktické cvičenie 

Prvá pomoc pri 

ohrození životných 

funkcií 

1 hod 

Demonštrovať jednoduché 

zručnosti potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci. 

praktická aktivita, 

vysvetľovanie 

demonštrácia 

 Uč.: s. 77 

Krv. 

1 hod 

Určiť na ukážke zložky krvi a 

vysvetliť ich význam. Vymenovať 

krvné skupiny. Uviesť význam 

transfúzie krvi. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

Uč.: s. 78 – 79 
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- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

II/II Srdce. 

2 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Označiť 

a pomenovať na ukážke časti 

srdca. Opísať podľa schémy veľký 

a malý krvný obeh. Uviesť 

význam srdcových chlopní pre 

činnosť srdca. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 80 - 81 

II/III Prvá pomoc pri 

ohrození života 

1 hod 

Opísať spôsob pomoci človeku pri 

zastavení dychu. Opísať na ukážke 

postup pri umelom dýchaní. 

Uviesť význam dýchacej sústavy 

pre život človeka. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – spôsob pomoci 

človeku pri zastavení 

dychu, postup pri umelom 

dýchaní 

 

- význam pohybu pre 

činnosť srdca a ciev 

 

- vplyv nesprávneho 

spôsobu života na 

obehovú sústavu 

  

- ochorenia obehovej 

sústavy zapríčinené 

nevhodným spôsobom 

života. 

Uč.: s.82 – 83 

Cievy. 

1 hod 

Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice 

podľa významu. Uviesť význam 

vencovitých tepien pre činnosť 

srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa 

smeru prúdenia krvi. Poznať 

význam miazgy pre ľudský 

organizmus. Opísať význam 

miazgových ciev. Určiť 

umiestnenie a význam sleziny. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 84 – 85 

II/IV Jarné prázdniny    

III/I Poškodenia a Zdôvodniť význam pohybu pre - motivačné rozprávanie,  Uč.: s. 86, 89 
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ochorenia obehovej 

sústavy, 

starostlivosť, 

význam. 

1 hod 

činnosť srdca a ciev. Uviesť vplyv 

nesprávneho spôsobu života na 

obehovú sústavu. Uviesť príklad 

ochorenia obehovej sústavy 

zapríčineného nevhodným 

spôsobom života. 

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Prvá pomoci pri 

krvácaní. 

1 hod 

Ukázať na ukážke alebo slovne 

opísať nepriamu masáž srdca. 

Opísať alebo predviesť ukážku 

ošetrenia krvácajúcej odreniny. 

Opísať postup prvej predlekárskej 

pomoci pri poranení tepny a žily. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ – opísať nepriamu 

masáž srdca 

- ošetrenie krvácajúcej 

odreniny 

- postup prvej 

predlekárskej pomoci pri 

poranení tepny a žily 

Uč.: s. 87 - 88 

III/II 4.praktické cvičenie. 

Nácvik prvej pomoci 

pri krvácaní 

a zastavení dýchania 

1 hod 

Demonštrovať jednoduché 

zručnosti potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci. 

praktická aktivita, 

vysvetľovanie 

demonštrácia 

 Uč.: s. 87 - 88 

Vylučovanie.  

Močová sústava. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Vymenovať 

odpadové látky vznikajúce pri 

činnosti ľudského organizmu. 

Určiť na ukážke umiestnenie 

obličiek a opísať ich tvar. Ukázať 

na svojom tele uloženie obličiek. 

Uviesť príklad príčiny ochorenia 

močovej sústavy. Vymenovať 

zásady prevencie ochorení 

obličiek. Zdôvodniť význam pitia 

tekutín pre funkciu obličiek. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

Uč.: s. 90 - 91 
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III/III Regulačné sústavy. 

Hormonálna 

sústava. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Pomenovať 

spôsoby regulácie organizmu 

človeka. Rozlíšiť látkovú 

a nervovú reguláciu organizmu. 

Uviesť význam hormónov pri 

regulovaní organizmu. Určiť na 

ukážke tri žľazy s vnútorným 

vylučovaním. Uviesť význam 

inzulínu. Uviesť príklad významu 

troch žliaz s vnútorným 

vylučovaním. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

Uč.: s. 92 – 93 

Nervová sústava. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Pomenovať 

sústavu orgánov, ktorá umožňuje 

nervovú reguláciu. Opísať význam 

nervovej bunky. Pomenovať na 

schéme časti reflexného oblúka na 

schéme. Uviesť príklad reflexnej 

činnosti človeka. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

Uč.: s. 94 

III/IV Veľkonočné 

prázdniny 

   

IV/I Ústredná nervová 

sústava. 

1 hod 

Opísať na ukážke základné časti 

ústrednej nervovej sústavy. Určiť 

na ukážke jednotlivé časti mozgu. 

Vysvetliť význam mozgovej kôry 

predného mozgu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

Uč.: s. 94 - 95 
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IKT - prezentácia vlastných 

projektov Obvodová nervová 

sústava. 

1 hod 

Uviesť základné časti obvodovej 

nervovej sústavy. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 95 

IV/II Zmyslové orgány. 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav; 

zistiť čo sa odohráva v ľudskom 

tele pri aktívnom pohybe 

(namáhavej práci). Vysvetliť 

význam chuti, čuchu a hmatu pre 

človeka. Ukázať na svojom tele 

uloženie orgánov chuti, čuchu 

a hmatu. Rozlíšiť chuťové, 

čuchové a hmatové bunky podľa 

podnetov, ktoré prijímajú. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

Uč.: s. 96 - 97 

Zrak. 

1 hod 

Opísať na ukážke stavbu oka. 

Opísať podľa ukážky podstatu 

krátkozrakosti a ďalekozrakosti. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 98 

IV/III Sluch.  

1 hod 

Určiť na ukážke vonkajšie, stredné 

a vnútorné ucho. Pomenovať na 

ukážke časti stredného ucha. Určiť 

na ukážke uloženie a význam 

rovnovážneho orgánu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

Uč.: s. 99 
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- vyučovanie pomocou 

IKT 

Poškodenia a 

hygiena zraku 

a sluchu. 

1 hod 

Uviesť príklad škodlivého vplyvu 

na zrak a sluch. Vymenovať 

zásady starostlivosti o zrakový 

orgán. Vymenovať zásady 

starostlivosti o sluchový orgán. 

Uviesť príklad komunikácie 

s osobou s poškodeným zrakom 

alebo sluchom. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

 

OŽZ – príklad škodlivého 

vplyvu na zrak a sluch 

- zásady starostlivosti o 

zrakový a sluchový orgán 

 

MKV – komunikácia 

s osobou s poškodeným 

zrakom alebo sluchom 

alebo iným poškodením 

 

 

OŽZ – postup prvej 

predlekárskej pomoci pri 

poranení mozgu, chrbtice 

a miechy 

 

- rozlíšiť protišokovú a 

stabilizovanú polohu  

 

- zásady hygieny duševnej 

činnosti.  

- správny režim dňa 

Uč.: s. 100 - 

101 

IV/IV Vyššia nervová 

činnosť. 

1 hod 

Uviesť príklad podmieneného 

reflexu. Uviesť príklad 

nepodmieneného reflexu. Uviesť 

význam myslenia a reči v živote 

človeka. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 104 - 

105 

Zásady prvej pomoci 

pri poranení mozgu 

a miechy. 

Starostlivosť 

o nervovú sústavu, 

význam. 

1 hod 

Opísať postup prvej predlekárskej 

pomoci pri poranení mozgu, 

chrbtice a miechy. Rozlíšiť 

protišokovú a stabilizovanú 

polohu na ukážke. Vymenovať 

zásady hygieny duševnej činnosti. 

Uviesť príklad správneho režimu 

dňa. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 106 - 

109 

V/I 5.praktické cvičenie 

Nácvik prvej pomoci 

pri poranení 

chrbtice a miechy. 

1 hod 

Demonštrovať jednoduché 

zručnosti potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci. 

praktická aktivita, 

vysvetľovanie 

demonštrácia 

 Uč.: s. 107 

Rozmnožovacia 

sústava 

- mužské pohlavné 

orgány 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav. 

Vymenovať orgány, v ktorých sa 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

 

OŽZ – osvojenie si 

vedomostí a zručností 

v sebaochrane 

Uč.: s. 110 
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1 hod tvoria ženské a mužské pohlavné 

bunky. Určiť a pomenovať na 

ukážke mužské pohlavné orgány. 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

a poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života 

 

ENV – negatívne zásahy 

človeka do prírody  

- citlivo pristupovať k 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu 

 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

V/II Rozmnožovacia 

sústava 

- ženské pohlavné 

orgány 

1 hod 

Vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele; objasniť 

prepojenie organových sústav. 

Určiť a pomenovať na ukážke 

ženské pohlavné orgány. 

Vysvetliť fázy a význam 

menštruačného cyklu. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 111 

Vývin jedinca. 

1 hod 

Označiť na ukážke pohlavných 

orgánov miesto splynutia vajíčka a 

spermie. Uviesť dĺžku trvania 

tehotenstva. Opísať začiatok, 

priebeh a koniec tehotenstva. 

Uviesť uloženie plodu a spôsob 

jeho výživy. Vymenovať zásady 

starostlivosti o zdravý vývin 

novorodenca. Zdôvodniť význam 

výživy dieťaťa materským 

mliekom. Uviesť príklad troch 

znakov dospievania. Uviesť 

typické znaky troch období 

ľudského života. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 112 – 

113 

V/III Intímna hygiena 

a pohlavné choroby, 

partnerské vzťahy 

a rodina. 

1 hod 

Uviesť príklad pohlavnej choroby 

a možnosti nákazy. Opísať 

podstatu ochorenia AIDS 

a možnosti jej predchádzania. 

Uviesť zásady predchádzania 

pohlavných ochorení. Uviesť 

príklad priateľských vzťahov, 

vzájomnej pomoci mladých 

a dospelých ľudí. Uviesť na 

príklade význam rodiny. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ – pohlavné choroby 

a možnosti nákazy,  

zásady predchádzania 

pohlavných ochorení 

- AIDS a možnosti jej 

predchádzania 

OSR - priateľské vzťahy, 

vzájomná pomoc mladých 

a dospelých ľudí, význam 

rodiny 

Uč.: s. 114 – 

115 
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Opakovanie 

tematického celku 

1 hod 

Opakovanie, upevňovanie 

a diagnostika vedomostí 

a zručností. 

- ústne a písomné 

diagnostické metódy 

  

V/IV Zdravie a život 

človeka 
/ 5 hod 

Nákazlivé ochorenia, 

očkovanie, 

prevencia.  

1 hod 

Uviesť tri príklady infekčného 

ochorenia. Charakterizovať výraz 

imunita a inkubačná doba. 

Vysvetliť základný princíp 

očkovania. Uviesť zásady 

prevencie infekčných ochorení. 

Vysvetliť na príklade význam 

dezinfekcie, dezinsekcie 

a deratizácie. 

- 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 

OŽZ – zásady prevencie 

infekčných ochorení,  

- význam dezinfekcie, 

dezinsekcie a deratizácie 

- škodlivosť drogovej 

závislosti na zdravie 

človeka 

- zásady prevencie 

drogových závislostí 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

Uč.: s. 118 – 

119 

Vplyv návykových 

látok na zdravie 

človeka. 

1 hod 

Uviesť príklad návykovej látky. 

Vysvetliť na príklade drogovú 

závislosť. Zdôvodniť na príklade 

škodlivosť drogovej závislosti 

zdravie človeka. Uviesť zásady 

prevencie drogových závislostí. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

Uč.: s. 120 – 

121 

VI/I Vnútorné vplyvy na 

ľudské zdravie. 

1 hod 

Uviesť vplyv dedičnosti na 

zdravie človeka. Uviesť príklad 

dedičnej vlastnosti človeka. 

Uviesť príklad dedičného 

ochorenia. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ – vplyv dedičnosti 

na zdravie človeka 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

Uč.: s. 122 – 

123 
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projektov 

Schopnosti 

a osobitosti človeka. 

Životný štýl – zdravý 

spôsob života 

1 hod 

Vymenovať základné podmienky 

života človeka. Zdôvodniť 

význam striedania práce a 

odpočinku. Uviesť príklad 

nesprávnej životosprávy a  

dôsledkov na život človeka. 

Uviesť príklad zdravého životného 

štýlu. Uviesť príklad významu 

jedinca v živote spoločnosti. 

Vyjadriť názor na význam 

záujmov, sebapoznávania, 

vzdelávania a rozvoj zručností pre 

život človeka. 

- motivačné rozprávanie,  

- rozhovor,  

- rozprávanie,  

- vyučovacia hodina 

zmiešaného typu,  

- diskusia,  

- riadený rozhovor 

- vyučovanie pomocou 

IKT 

OŽZ –základné 

podmienky života človeka 

- význam striedania práce 

a odpočinku,  príklad 

nesprávnej životosprávy a  

dôsledkov na život 

človeka 

- príklad zdravého 

životného štýlu,  

OSR - význam jedinca 

v živote spoločnosti, 

- význam záujmov, 

sebapoznávania, 

vzdelávania a rozvoj 

zručností pre život človeka 

MEDV – vyhľadávanie 

informácií a využitie 

rôznych médií pri tvorbe 

vlastných projektov 

TPPZ – vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy 

- prezentácia vlastných 

projektov 

Uč.: s. 124 - 

127 

VI/II Opakovanie 

tematického celku 

1 hod 

Opakovanie, upevňovanie 

a diagnostika vedomostí 

a zručností. 

- ústne a písomné 

diagnostické metódy 

 

VI/III  Časová rezerva 

VI/IV  Časová rezerva 

 

Skratky prierezových tém (PT):  

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

MUV – Multikultúrna výchova  

MEDV – Mediálna výchova  

ENV – Environmentálna výchova  
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TPPZ – Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti 

RGV – Regionálna výchova 

 

 


