
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C KOR, KOR, KOR 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C KOR, ČUP, ČUP 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C KOR, JUR, KOR 

8. ročník 8.A, 8.B JUR, KOR 

9. ročník 9.A, 9.C KOR, ČUP 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 2 2 

6. ročník 1 2 

7. ročník 2 2 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov 
prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. 
Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je 
východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky 
myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. 
 
 
 

CIELE PREDMETU 
 
Žiaci 
 

získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného 
pôsobenia jej zložiek, 

pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach, 

získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov, 

analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,  

plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a pokusy, 

diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, 

aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia, 

chránia prírodu a šetria prírodné zdroje, 

plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH  VZDELÁVANIA 

 

1. Príroda a život 

2. Život v lese 

3. Život vo vode a na brehu 

4. Život na poliach a lúkach 

Praktické aktivity 

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

2. Základná štruktúra života 

3. Živé organizmy a ich stavba 

4. Stavba tela rastlín a húb 

5. Stavba tela bezstavovcov 

Praktické aktivity 

1. Stavba tela stavovcov 

2. Človek a jeho telo 

3. Zdravie a život človeka 

Praktické aktivity 

1. Neživá príroda a jej poznávanie 

2. Zem a jej stavba 

3. Stavebné jednotky zemskej kôry 

4. Geologické procesy a dejiny Zeme 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov 

Praktické aktivity 

Základné znaky a životné procesy organizmov 

1. Základná stavba organizmov 

2. Dedičnosť a jej podstata 

3. Životné prostredie organizmov a človeka 

Praktické aktivity 

 

 

 



5.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok Obsahový štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 
  

Oboznámenie 
s učivom biológie 

  Oboznámiť sa 
s obsahom, 
témami 
a pomôckami 
nového predmetu  

  

  1. - Úvodná hodina 

  
  

 Príroda a život 
okolo nás 

Príroda, rastlina, huba, 
živočích, minerál, 
hornina, lupa 
Mikroskop, okulár, 
objektív, zrkadlo 
Orgán, telo, stonka, 
list, kvet, plod, bylina 
Živočíchy bylinožravé, 
všežravé, mäsožravé, 
bezstavovce, stavovce 
Pozorovanie tela 
kvitnúcej rastliny 
Spoločenstvo rastlín, 
živočíchov, neživé 
prírodniny, ekosystém 
– prírodný a umelý  

Definovať pojem 
príroda. Predviesť 
používanie lupy pri 
pozorovaní 
prírodniny. .Ukázať 
na mikroskope 
okulár, objektív 
a zrkadlo Rozlíšiť 
a opísať základné 
časti rastlinnej 
a živočíšnej bunky 
Rozlíšiť typické 
znaky a funkciu 
pokryvu tela 
živočíchov. 
Vysvetliť  pojmy 
spoločenstvo 
organizmov a les  

ETV, OZO, TBZ 

  2. - Poznávame 
prírodu 

  3. - Poznávame 
prírodu 

  4. - Poznávame 
rastliny 
a živočíchy 

  5. - Poznávame 
rastliny 
a živočíchy 

X. 6. - Praktická 
aktivita 

  7. - Spoločenstvo 
organizmov a 
ekosystém 

  8. - Projekt  

  9. - Prezentácia 
projektu 

  10. - Opakovanie 
tematického 
celku 

     Život v lese Les, rastliny, huby, 
živočíchy, závislosť 
organizmov, zmeny 
v lese a ročné obdobia, 
vrstva (etáž), 
potravový reťazec 
Drevina, strom – 
ihličnatý a listnatý, ker, 
borovica, smrek, jedľa 
Buk, dub breza, hrab, 
ostružina, brusnica, 
baza, lieska, vres Zdroj 
potravy, úkryt, humus, 
list, fotosyntéza, látky 
– anorganické 
a organické, výživa, 
kyslík, dýchanie 
Poznávanie 

Vysvetliť pojem les, 
etáž, potravový 
reťazec,  popísať 
vrstvy lesa, 
uvedomiť si 
význam lesa pre 
organizmy 
a človeka. Opísať 
zmeny lesa 
v ročných 
obdobiach. 
Zostaviť príklad 
potravového 
reťazca lesných 
organizmov. Určiť 
názov stromu 
podľa šišky 
a vetvičky alebo 

ENV, OZO, TBZ, 
VMR   11. - Ako žije les 

XI. 12. - Lesné dreviny 

  13. - Lesné dreviny 

  14. - Význam lesných 
drevín 

  15. - Praktická 
aktivita 

  16. - Lesné 
mikroorganizm
y a nekvitnúce 
byliny 

  17. - Lesné kvitnúce 
byliny 

XII. 18. - Lesné huby 
a lišajníky 

  19. - Lesné huby a 
lišajníky 



  20. - Praktická 
aktivita  

a rozlišovanie lesných 
drevín Bunka, 
pakorienok, pabyľka, 
palístok, výtrusnica, 
výtrus, list, koreň, 
praslička, pôdne 
bakérie, drobnozrnko, 
mach, papraď, rašeliník 
Chránené, liečivé, 
jedovaté Huba, 
podhubie, hlúbik, 
klobúk, lupene, závoj, 
rúrky, prsteň, 
plachtička, pošva 
Poznávanie jedlých 
a jedovatých húb 
Bezstavovce, svalnatá 
noha, hlava, tykadlá, 
ulita, články, štetinky, 
opasok Hlavohruď, 
bruško, hlava, hruď, 
bruško, končatiny, 
krídla, oči, tykadlá 
Žižiavka, mnohonôžky, 
zvinavec, stonôžka, 
chvostoskokStavovce, 
obojživelník, plaz, 
hlava, trup, končatiny 
Vták, krídla, končatiny, 
perie, obrysové perie, 
páperie Cicavec – 

podľa listu a plodu. 
Poznať základnú 
stavbu tela dreviny 
, rozlíšiť ihličnatý 
a listnatý strom, 
uviesť význam 
stromov pre 
organizmy 
a človeka Poznať 
základnú stavbu 
tela dreviny , 
rozlíšiť ihličnatý 
a listnatý strom, 
uviesť význam 
stromov pre 
organizmy 
a človeka. Rozlíšiť 
ker a strom. Uviesť 
význam  stromov 
pre človeka. Uviesť 
význam  stromov 
pre človeka. 
Pomenovať na 
ukážke dva lesné 
kry. Uviesť význam 
krov pre život 
organizmov.  
Uviesť príklad 
živočícha živiaceho 
sa listami, 
semenami lesných 

  21. - Lesné 
bezstavovce 

  22. - Iné lesné 
bezstavovce 

  23. - Drobné lesné 
živočíchy 

I. 24. - Lesné 
obojživelníky 
a plazy 

  25. - Lesné 
obojživelníky 
a plazy 

  26. - Lesné vtáky 

  27. - Lesné cicavce 

  28. - Vysokohorské 
rastliny a 
živočíchy 

  29. - Lesný 
ekosystém 

II. 30. - Projekt 

  31. - Prezentácia 
projektu 



  32. - opakovanie 
tematického 
celku 

bylinožravec, 
mäsožravec, všežravec, 
srnec, jeleň, srnka 
Kosodrevina, limba, 
plesnivec, orešnica, 
svišť, kamzík, medveď 
Potravové vzťahy  

drevín. Uviesť 
význam pôdnych 
baktérií v lese. 
Rozlíšiť na ukážke 
mach a papraď.  
Poukázať na 
význam machov 
a papradí v lese 
Opísať základnú 
stavbu tela 
kvitnúcej byliny. 
Poznať na ukážke 
tri lesné kvitnúce 
byliny. Uviesť 
príklad jedovatej 
a liečivej rastliny. 
Uviesť význam 
bylín pre život lesa 
Poznať na ukážke 
jedlé a  jedovaté 
huby. Uviesť 
zásady pomoci pri 
otrave hubami. 
Rozpoznať na 
ukážke lišajník od 
iných organizmov. 
Vysvetliť význam 
lišajníkov a húb 
v prírode. 
Rozpoznať na 
ukážke lišajník od 
iných organizmov. 
Vysvetliť význam 
lišajníkov a húb 
v prírode Poznať 
základnú stavbu 
tela slimáka 
a dážďovky, rozlíšiť 
ich potravu, 
spôsob pohybu 
Poznať kliešťa 
a uvedomiť si 
možnosť nákazy 
niektorými 
chorobami. 
Uvedomiť si 
význam lesných 
bezstavovcov 
a škodlivosť pri 
premnožení. 
Poznať na ukážke 
mravca a križiaka. 



Vedieť na príklade 
vysvetliť pojem 
inštinkt. Poznať 
drobné lesné 
živočíchy a vedieť, 
čím sa živia Poznať 
na ukážke skokana, 
jaštericu 
a vretenicu. Rozlíšiť 
na ukážke 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
príklad potravy 
obojživelníka 
a plaza. . Rozlíšiť na 
ukážke 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
príklad potravy 
obojživelníka 
a plaza. Uviesť 
vtáky žijúce v lese. 
Demonštrovať na 
príklade význam 
vtákov v lese. 
Uviesť príklad 
potravy dvoch 
lesných vtákov 
Pomenovať na 
ukážke lesné 
cicavce. Uviesť 
príklad 
bylinožravého, 
mäsožravého 
a všežravého 
cicavca. Uviesť 
význam cicavcov 
v lese Poznať 
chránené 
vysokohorské 
rastliny a živočíchy 
Vedieť vysvetliť 
význam slov: 
predátorstvo, 
parazitizmus, 
symbióza, 
producenty 

  
  

Život vo vode 
a na brehu 

Voda – stojatá 
a tečúca, rieka, jazero, 
potok, rybník Planktón, 
riasa, červenoočko, 
váľač, sinica, lekno, 

Uviesť vlastnosti 
vody dôležité pre 
život organizmov. 
Vysvetliť  význam 
kyslíka pre vodné 

ENV, OZO, TBZ, 
OSR 

  33. - Voda a jej 
okolie 

  34. - Vodné  rastliny 



  35. - Brehové 
rastliny 

leknica, žaburinka 
Vŕba, jelša, nezábudka, 
kosatec, trs, pálka 
Črievička, meňavka, 
nezmar Pozorovanie 
črievičky Ulitníky 
a lastúrniky, ulita, 
lastúra, svalnatá noha 
Potápnik, vážka, šidlo, 
vodomerkaPozorovani
e ulít a lastúr Šťuka, 
úhor, sumec, ostriež, 
plotnica Pozorovanie 
rýb v školskom akváriu 
/ Pozorovanie 
vonkajšej stavby tela 
ryby Koža s hlienom, 
plávacie blany, 
žubrienky, šupiny, 
štítky, pancier Vodné 
vtáky, krídla, perie, 
zobák, mastné perie, 
plávacie blany, tuk, 
kačica, hus, labuť, 
kaňa, kormorán, 
bocian, volavka, 
potápka, čajka Vydra, 
bobor, ondatra, srsť, 
chvost, plávacie blany, 
hlodavé zuby Kyslík, 
potrava, úkryt, 
biologická rovnováha, 
znečistenie vody, 
jedovaté látky 
(výberová téma)  

organizmy. Uviesť 
príklad stojatej 
a tečúcej vody. 
Vysvetliť význam 
mikroskopických 
rastlín pre život vo 
vode. Poznať na 
ukážke bylinu 
žijúcu vo vode. 
Vysvetliť škodlivosť 
premnoženia siníc 
pre človeka. 
Poznať na ukážke 
brehové dreviny 
a byliny Uviesť 
význam vodných 
živočíšnych 
mikroorganizmov. 
Poznať na ukážke 
nezmara. Uviesť 
príklad vodného 
organizmu 
živiaceho sa 
planktónom 
Poznať na ukážke 
vodného ulitníka 
a lastúrnika. 
Poznať význam 
pijavice 
v medicíne.  Poznať 
na ukážke raka. 
Zdôvodniť vplyv 
čistoty na život 
raka. Uviesť príklad 
potravy vodného 
bezstavovca. 
Poznať na ukážke 
hmyz žijúci vo vode 
a na brehu. Uviesť 
význam lariev 
hmyzu pre vodné 
živočíchy Uviesť 
príklad ryby žijúcej 
v stojatej a tečúcej 
vode. Rozlíšiť 
potravu 
bylinožravej 
a dravej ryby. . 
Rozlíšiť na ukážke 
skokana a mloka. 
Opísať život 
skokana vo vode 

III. 36. - Drobné vodné 
živočíchy 

  37. - Praktická 
aktivita 

  38. - Vodné 
bezstavovce 

  39. - Hmyz žijúci vo 
vode a na 
brehu 

  40. - Praktická 
aktivita 

  41. - Ryby 

  42. - Praktická 
aktivita 

  43. - Obojživelníky 
a plazy vo vode 
a na brehu 

IV. 44. - Vodné vtáky 

  45. - Vodné cicavce 

  46. - Vodný 
ekosystém 

  47. - Príroda nášho 
okolia 

  48. - Projekt 

  49. - Prezentácia 
projektu 

  50. - Opakovanie 
tematického 
celku 



a na brehu. Uviesť 
príklad potravy 
skokana a užovky. 
Rozlíšiť vretenicu 
a užovku podľa 
vonkajších znakov. 
Opísať 
prispôsobenie 
vtákov na plávanie, 
potápanie 
a brodenie. Opísať 
spôsob prijímania 
potravy kačice 
a labute. Uviesť 
príklad vtáka 
živiaceho sa 
drobnými 
živočíchmi v plytkej 
vode. Uviesť 
príklad potravy 
dravého vtáka. 
Uviesť význam 
plávacích blán 
a chvosta vydry 
a bobra. Opísať  
spôsob stavania 
obydlia bobra. 
Uviesť význam 
vodných cicavcov. 
Upevnenie 
vedomostí 
tematického celku 
Život vo vode a na 
brehu pomocou 
pracovného listu.  
Uviesť príklady na 
potravový reťazec  

  
  

Život na poliach a 
lúkach 

Lúka – suchá, vlhká, 
pokosená, Pasienok, 
pole, monokultúra 
Lúčne byliny, kŕmne 
trávy, lipnica, 
Timotejka, kukučka, 
záružlie, iskerník, 
šalvia, zvonček, 
hlaváčik, rebríček, 
rumanček, pečiarka, 
bedľa Pšenica, jačmeň, 
ovos, kukurica, zrno, 
ďatelina, vika, bôb, 
hľuzkové baktérie, 

Rozlíšiť pole a lúku 
a zdôvodniť 
rozdiely. Vysvetliť 
význam skupín 
drevín medzi lánmi 
polí. Zdôvodniť 
nevhodnosť 
vypaľovania trávy.  
Poznať na ukážke 
lúčne byliny. 
Pomenovať  liečivú 
lúčnu rastlinu. 
Poznať hubu 
pečiarku podľa 

ENV, OZO, TBZ, 
VMR  

  51. - Lúky, pasienky 
a polia 

V. 52. - Lúčne rastliny a 
huby 

  53. - Obilniny a 
krmoviny 

  54. - Olejniny a 
okopaniny 

  55. - Lúčne a poľné 
bezstavovce 

  56. - Obojživelníky 
a plazy na 



lúkach a 
poliach 

obilniny, krmoviny 
Slnečnica, kapusta 
repková pravá, 
rastlinný olej, cukor, 
škrob, mak, ľuľok 
zemiakový, repa 
kŕmna, repa cukrová, 
olejniny okopaniny 
Slimák, slizniak, 
dážďovka, križiak, 
čmeľ, kobylka, koník, 
svrček, pásavka, 
bystruška Zavalité telo, 
jedovaté zuby, jedové 
žľazy, ropucha, 
jašterica, vretenica, 
jedovatý had Jarabica, 
bažant, drop, 
škovránok, havran, 
straka, vrana, pohlavná 
dvojtvarosť Hraboš, 
myš, syseľ, chrček, krt, 
zajac, králik, krt Umelé 
spoločenstvo, 
potravové reťazce, 
kultúrne rastliny, chov 
dobytka, kosba, žatva 
Baktérie, huby, rastliny  

typických znakov. 
Uviesť význam 
lúčnych tráv. 
Vedieť na ukážke 
pomenovať 
pšenicu, ovos, 
kukuricu. Uviesť 
príklady významu 
obilnín pre 
človeka. Uviesť 
príklad troch 
výrobkov z obilnín. 
Poznať 
a pomenovať na 
ukážke ďatelinu. 
Uviesť príklad 
krmoviny, ako 
potravy 
hospodárskych 
zvierat. Vysvetliť 
význam „zeleného 
hnojenia Poznať, 
pomenovať 
a uviesť význam 
slnečnice a repky 
olejnej Uviesť 
význam dážďovky 
pre kvalitu pôdy.  
Poznať dva druhy 
hmyzu žijúceho na 
lúke a poli. Uviesť 
príklad hmyzu, 
ktorý po 
premnožení 
ohrozuje 
pestované rastliny 
na poli. Uviesť 
príklad živočícha, 
ktorý sa živí 
hmyzom na poli 
a lúke. Odlíšiť 
skokana a ropuchu 
podľa spôsobu 
pohybu. Uviesť 
význam skokana 
a ropuchy pre  
prírodu Poznať na 
ukážke tri vtáky 
žijúce na lúke 
a poli. Uviesť 
význam jarabice 
a bažanta pre život 

  57. - Lúčne a poľné 
vtáky 

  58. - Lúčne a poľné 
cicavce 

  59. - Projekt 

VI. 60. - Prezentácia 
projektu 

  61. - Opakovanie 
tematického 
celku 

  62. - Trávnatý 
ekosystém 

  63. - Systematický 
prehľad 
živočíchov 

  64. - Vychádzka do 
prírody 



na poli. Preukázať 
na príklade význam 
dravých vtákov pre 
život na poliach a 
lúkach Poznať na 
ukážke cicavce 
žijúce na poliach 
a lúkach. Rozlíšiť 
zajaca a králika.  
Usporiadať 
potravový vzťah 
hraboš, sokol, 
obilniny. Uviesť 
dôsledky 
premnoženia 
hrabošov, myší 
a sysľov na poli. 
Vedieť vysvetliť 
vzájomné vzťahy 
medzi 
organizmami, na 
poliach osevné 
postupy  

  
  

Záverečné 
opakovanie 

  Zopakovať 
a upevniť učivo 
piateho ročníka. 
Vyhodnotenie 
celoročnej práce 
žiakov.  

  

  65. - Opakovanie 

. 66. - Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Opakovanie       

  1. - Úvod do 
vyučovania 6. 
roč. 

  

  

Život s človekom 
a v ľudských 
sídlach 

hospodárske 
rastliny, okrasné 
rastliny, izbové 
rastliny, chované 
živočíchy, 
zdomácnenie, 
šľachtenie, 
kríženie, plemeno, 
odroda baktérie – 
parazitické, 
rozkladné, mliečne, 
kvasné plesne, 
kvasinky cibuľa, 
cesnak, kapusta, 
kel, karfiol, 
kaleráb, mrkva, 
petržlen, fazuľa, 
hrach, 
rajčiak,paprika, 
cibuľová zelenina, 
hlúbová, koreňová, 
plodová strukoviny 
jabloň, hruška, 
marhuľa, broskyňa, 
slivka, čerešňa, 
ovocná záhrada, 
odroda, listy, kvety 
rumovisko, burina, 
ruža šípová, baza 
čierna, agát, 
pŕhľava, palina 
lopúch liečivé 
a jedovaté rastliny 
liečivé, chránené, 
jedovaté rastliny , 
púpava, podbeľ, 
skorocel, lipa, 
breza okrasné, 
izbové rastliny, 
tulipán, hyacint, 
narcis, modrica, 
astra, muškát 

uviesť osobitosti 
ľudských obydlí a ich 
okolia pre život 
organizmov, význam 
kríženia rastlín a 
živočíchov pre človeka, 
význam 
zdomácňovania 
živočíchov pre človeka 
uviesť prejavy 
škodlivosti parazitickej 
baktérie, využitie 
mliečnych a kvasných 
baktérií, poukázať na 
podmienky výskytu 
plesní v domácnosti, 
ukázať príklad 
priemyselnej výroby s 
využívaním kvasinky. 
pomenovať podľa 
ukážky zástupcu 
cibuľovej, hlúbovej a 
koreňovej zeleniny, 
vysvetliť potrebu 
hnojenia pôdy v 
záhrade pri pestovaní 
plodín, význam 
zeleniny vo výžive 
poznať a pomenovať 
dva ovocné stromy , 
dve rastliny s drobným 
dužinatým ovocím. 
vysvetliť význam 
ovocia pre zdravie 
človeka. poznať buriny, 
ich spôsob rozdeliť ich 
na byliny, rastliny a kry 
rozdeliť rastliny na 
liečivé, jedovaté, 
rastliny rumovísk 
zdôvodniť dôležitosť 
ochrany niektorých 

 ENV, OSR, 
MUV, TBZ 

  2. - Ľudské sídla 
a ich okolie 

  3. - Mikroorganizm
y žijúce s 
človekom 

  4. - Rastliny 
pestované v 
záhradách 

  5. - Ovocné rastliny 

  6. - Ovocné rastliny 

X. 7. - Rastliny 
rumovísk 
a okrajov ciest 
(výberová 
téma) 

  8. - Liečivé, 
jedovaté 
a chránené 
rastliny 

  9. - Okrasné 
rastliny 

  10. - Projekt 

  11. - Prezentácia 
projektu 

  12. - Včelárstvo, 
rybárstvo, 
rybnikárstvo 

  13. - Chovateľsky 
významné vtáky 

XI. 14. - Blízki spoločníci 
človeka 

  15. - Chovateľsky 
významné 
cicavce 

  16. - Nežiaduce 
živočíchy 
v domácnosti 
a pre človeka 



  17. - Nežiaduce 
cicavce v okolí 
ľudských obydlí 

Rastliny včela, úľ, 
matka, robotnica, 
plášť, med, vosk, 
larva, kukla, roj, 
rybnikárstvo kura, 
sliepka, kohút, 
kačica, hus, morka, 
pohlavná 
dvojtvarosť, 
hrabavá a vodná 
hydina pes, mačka, 
morča, škrečok, 
andulka, kanárik, 
akvaristika, stavba 
tela cicavcov králik, 
tur, koza, ovca, 
hlodavé zuby, 
jazdectvo 
nežiaduce 
živočíchy, múčiar, 
moľa, mucha, šváb, 
voš, blcha, ploštica, 
pásomnice, 
hostiteľ, parazity 
hlodavce, myš, 
potkan, nákazlivé 
ochorenia, 
deratizácia vošky, 
vlnačka, obaľovač, 
mlynárik, osa, 
lastovička, 
belorítka, sýkorka, 
škorec, drozd, 
hrdlička, holub, 
stehlík, vrabec 
chránené 
živočíchy, čmeľ, 
vidlochvost, 
bystruška, 
ropucha, jašterica, 
lastovička, 
belorítka, drozd, 
netopier, krt, jež 
živočíchy  

druhov rastlín 
poukázať na krásu 
okrasných rastlín 
opísať význam včely 
matky, robotnice, 
trúda v úli, príklady 
významu chovu včely 
pre človeka, význam 
rýb pre človeka 
pomenovať samca a 
samicu kury, kačice, 
husi, morky, na 
príklade kohúta a 
sliepky pohlavnú 
dvojtvarosť, uviesť 
význam chovu kury, 
kačice, husi alebo 
morky pre človeka 
porovnať odlišnosti 
vonkajších znakov psa 
a mačky, pomenovať 
na ukážke jedno 
plemeno psa, uviesť 
zásady chovu psa a 
mačky v domácnosti 
poznať hospodárske 
zvieratá, uviesť 
význam chovu 
hospodárskych zvierat, 
uviesť dôsledky 
pridávania veľkého 
množstva chemických 
prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat 
zdôvodniť na príklade 
škodlivosť vnútorného 
a vonkajšieho parazita 
zdôvodniť na príklade 
škodlivosť vnútorného 
a vonkajšieho parazita 
poznať bezstavovce 
žijúce v záhrade alebo 
sade, vysvetliť 
škodlivosť 
premnoženia 
niektorých 
bezstavovcov a opísať 
význam spevavých 
vtákov v okolí 
domácností poznať 
chránené živočíchy  

  18. - Živočíchy 
v okolí ľudských 
obydlí 

  19. - Chránené 
živočíchy v okolí 
človeka 

  20. - Projekt 

XII. 21. - Prezentácia 
projektu 

  22. - Opakovanie 
tematického 
celku 



  

  

Základná 
štruktúra života - 
bunka 

bunka, organely, 
organček, bunková 
stena, 
cytoplazmatická 
blana, cytoplazma, 
bunková stena, 
mitochondria, 
jadro, vakuola, 
chloroplast 
Rastlinné bunky 
pod mikroskopom 
Živočíšne bunky 
pod mikroskopom  

pomenovať časti 
rastlinnej bunky, 
vysvetliť význam 
bunkového jadra a 
chloroplastu. 
pomenovať časti 
živočíšnej bunky, určiť 
zhodné a rozdielne 
znaky rastlinnej a 
živočíšnej bunky  

OZO, TBZ 

  23. - Rastlinná 
a živočíšna 
bunka 

  24. - Praktické 
aktivityč.1 
Rastlinné bunky 
pod 
mikroskopom 

  25. - Praktické 
aktivity č.2 
Živočíšne bunky 
pod 
mikroskopom 

  26. - Opakovanie 
tematického 
celku 

I. 

  

Vnútorná 
organizácia tela 
organizmov 

nebunková stavba, 
vírusy, nákazlivé 
ochorenia 
jednobunkové 
organizmy, 
meňavka, 
črievička, prvoky, 
delenie,  spájanie 
bunka, pletivá, 
tkanivá  

porovnať stavbu vírusu 
a baktérie, rozhodnúť, 
či pôvodcom  nákazy 
chrípky, žltačky, angíny 
je vírus alebo baktéria 
pomenovať na ukážke 
črievičky hlavné časti 
tela priradiť pletivo a 
tkanivo k rastline 
a živočíchovi, určiť na 
rastline jej orgány., 
určiť na tela živočícha 
bunku, tkanivo, orgán  

OZO, ENV, TBZ, 
OSR 

  27. - Vírusy a 
baktérie 

  28. - Jednobunkové 
organizmy 

  29. - Mnohobunkové 
organizmy 

  30. - Projekt 

  31. - Prezentácia 
projektu 

  32. - Opakovanie 
tematického 
celku 

II. 
  

Vnútorná stavba 
tela rastlín 

mach, papraď, 
praslička, 
pakorienok, 
pabyľka, stopka, 
výtrusnica, výtrus 
koreň, plod, 
semeno, pokožka, 
dužina, cievne 
zväzky, koreňové 
vlásky, koreňová 
čiapočka stonka, 
dužinatá stonka, 
drevnatá stonka, 
kmeň, koruna, 
pokožka, kúra, 
dužina, cievne 
zväzky, drevo, lyko, 

pomenovať na ukážke 
časti tela paprade, 
uviesť význam 
výtrusov pre machy a 
paprade rozlíšiť na 
ukážke stavby koreňa 
pokožku, dužinu, 
cievne zväzky, 
koreňové vlásky, uviesť 
živiny, ktoré rastlina 
prijíma koreňom, 
vysvetliť význam 
koreňa pre rastlinu 
roztriediť na ukážke 
dreviny a byliny podľa 
stavby stonky vysvetliť 
význam cievnych 

ENV, TBZ, RLK 

  33. - Stavba tela 
nekvitnúcich 
rastlín 

  34. - Stavba tela 
kvitnúcich 
rastlín 

  35. - Koreň 

  36. - Stonka 

  37. - Typy stoniek 

  38. - Praktické 
aktivity č.3 
Stavba koreňa a 
stonky 

III. 39. - List 

  40. - Typy listov 



  41. - Kvet púčik, letokruhy 
prúdenie látok 
stonkou, byľ, stvol, 
steblo, podzemok 
Stavba koreňa a 
stonky list, čepeľ, 
stopka, pokožka, 
bunky listu, 
chloroplasty, 
cievne zväzky, 
fotosyntéza 
striedavé, 
protistojné, 
v praslene, 
prízemná ružica 
listov kvet, kvetný 
obal, rozmnožovací 
orgán, okvetie, 
kalich, koruna, 
tyčinka, piestik, 
peľové zrnko, 
vajíčko, opelenie a 
oplodnenie 
obojpohlavný kvet, 
jednopohlavný 
kvet, súkvetie, 
strapec, okolík, 
hlávka, úbor 
Stavba kvetu plod, 
semeno, suchý 
plod, dužinatý 
plod, semeno, 
zárodok, klíčne 
lístky, základ 
koreňa, stonky a 
listov rast semien, 
jednoklíčnolistové 
rastliny, 
dvojklíčnolistové 
Stavba plodu a 
semena pohlavné 
a nepohlavné 
rozmnožovanie 
fotosyntéza, 
zemská 
príťažlivosť, 
vyparovanie vody 
podhubie, 
plodnica, 
výtrusnica, výtrus, 
hlúbik, závoj, 
prsteň, plachtička 

zväzkov v stonke určiť 
na stavbe listu dôležité 
časti pre fotosyntézu, 
uviesť význam 
prieduchov v pokožke 
listu, vymenovať látky, 
ktoré listy pri dýchaní 
zo vzduchu prijímajú a 
ktoré do vzduchu 
vylučujú uviesť 
postavenie listov 
a príklady rozlíšiť na 
ukážke kvetný obal, 
tyčinku a piestik 
rozlíšiť kvet s kalichom 
a korunou, s okvetím, 
súkvetie a uviesť 
príklad určiť na ukážke 
plodu oplodie 
a semeno, rozlíšiť na 
ukážke dužinatý a 
suchý plod, 
pomenovať na ukážke 
semena zárodok a 
klíčne listy vedieť 
rozlíšiť 
jednoklíčnolistové 
a dvojklíčnolistové 
rastliny rozlíšiť 
pohlavné 
a nepohlavné 
rzmnožovanie a rozlíšiť 
jednotlié spôsoby 
pomenovať na ukážke 
orgány, ktorými 
rastlina prijíma výživu 
a dýcha, prúdia látky, 
prijíma a vyparuje 
vodu rozlíšiť stavbu 
jedlej a jedovatej huby 
s plodnicou, rozlíšiť 
hubu s výtrusnicami na 
lupeňoch a v rúrkach 
rozlíšiť na ukážke 
kvasinku a pleseň 
podľa stavby tela, 
uviesť význam 
výtrusniceplesne,opísa
ť na ukážke stavbu tela 
lišajníka  

  42. - Typy kvetov, 
súkvetie 

  43. - Praktické 
aktivity č:4 
Stavba kvetu 

  44. - Plod a semeno 

  45. - Rast a vývin 
semena 

IV. 46. - Praktické 
aktivity č.5 
Stavba plodu a 
semena 

  47. - Rozmnožovanie 
rastlín 

  48. - Rastlinné telo 
ako celok 

  49. - Huby s 
plodnicou 

  50. - Iné huby a 
lišajníky 

  51. - Projekt 

  52. - Prezentácia 
projektu 

V. 53. - Opakovanie 
tematického 
celku 



pošva kvasinky, 
plesne, lišajníky  

  
  

Vnútorná stavba 
tela bezstavovcov 

Nezmar, vonkajšia 
a vnútorná vrstva 
buniek, ústny 
a vyvrhovací otvor, 
pŕhlivé bunky 
pásomnica, hlísta, 
hlavička, prísavky, 
články, 
phlavnádvojtvarosť 
Slimák, svalnatá 
noha, ulita, plášť, 
vnútornostný vak 
Mäkkýše 
dážďovka, opasok, 
svaly, štetinky, sliz, 
ústny otvor pavúk, 
hlavohruď, bruško, 
jedovatá žľaza, 
mimotelové 
trávenie  rak 
pancier, žiabre 
Hlava, hruď, 
bruško, vonkajšia 
vrstva, končatiny, 
sústavy ústne 
orgány: hryzavé, 
bodavé cicavé , 
lízavé končatiny na 
lezenie, skákanie, 
prichytávanie, 
zbieranie peľu 
Stavba tela hmzyu 
Pozorovanie 
končatín hmyzu v 
prírodnom  

vysvetliť, ako nezmar 
prijíma potravu 
a dýcha, vysvetliť, 
prečo sa nervová 
sústava nezmara 
nazýva rozptýlená, 
uviesť    význam 
vajíčok a spermií 
nezmara., vysvetliť 
význam púčikov u 
nezmara., vysvetliť 
význam slova 
obojpohlavný živočích 
uviesť časť tráviacej 
sústavy človeka, 
v ktorej žije pásomnica 
a hlísta uviesť miesto 
uloženia vnútorných 
orgánov slimáka, 
porovnať podľa ukážky 
schránku slimáka 
a škľabky, vysvetliť, 
prečo je slimák 
obojpohlavný živočích 
uviesť, aký orgán 
umožňuje dážďovke 
pohyb, zdôvodniť, 
názov  zatvorenej 
obehovej sústavy 
dážďovky,opísať, ako 
dýcha dážďovka, 
zdôvodniť 
názorebríčkovej 
nervovej sústavy 
dážďovky,uviesť 
význam opasku 
dážďovky Pomenovať 

OZO, ENV, OSR 

  54. - Drobné vodné 
živočíchy - 
pŕhlivce 

  55. - Vnútorné 
parazity – 
ploskavce a    
hlístovce 

  56. - Živočíchy so 
schránkou - 
mäkkýše 

  57. - Praktické 
aktivity č.6 
Mäkkýše 

  58. - Živočíchy 
s obrúčkami - 
obrúčkavce 

  59. - Živočíchy 
s článkovaným 
telom - 
pavúkovce 

VI. 60. - Živočíchy :  
kôrovce - rak 

  61. - Článkonožce - 
hmyz 

  62. - Ústne orgány 
a končatiny 
hmyzu: 
prispôsobenie 
sa prostrediu 

  63. - Projekt 

  64. - Prezentácia 
projektu 

  65. - Opakovanie 
tematického 
celku 



. 66. - Záverečné 
opakovanie 

orgány a vedieť  
vysvetliť ich význam 
uviesť orgán raka, 
ktorý tvorí vonkajšiu 
kostru Opísať orgány 
a zloženie hmyzu 
opísať stavbu a funkciu 
hmyzu vo vzťahu 
k životnému prostrediu  

 

 

 

 

 

 

 

7.ročník 

Mes
iac 

Hod
ina 

Tematický 
celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezov
é témy 

IX. 

  

Vnútorná 
stavba tela 
stavovcov 

ochranná funkcia povrchu, 
koža, kožné útvary, 
rohovité útvary(nechty, 
pazúry, kopytá...) brko, 
kostrnka, zástavica, 
pŕchnutie, pĺznutie 
vnútorná kostra, svaly, 
chrbtica, prsná kosť vtákov, 
duté kosti, párnokopytník, 
nepárnokopytník, hladké 
svalstvo, priečne 
pruhované svalstvo, 
srdcová svalovina tráviaca 
sústava rýb, obojživelníkov, 
plazov a vtákov, tráviaca 
sústava cicavcov, základné 
funkcie a význam orgánov 
žiabre, pľúca, pľúcne 
komôrky, kožné dýchanie, 
vzdušné vaky, kyslík, oxid 
uhličitý, krv, srdce, cievy, 
uzatvorená a otvorená 
cievna sústava, komora, 
predsieň, rozvádzanie 
látok, termoregulácia, 
obranná funkcia dýchacia 
sústav, kožná sústava, 

uviesť príklady stavovcov 
pokrytých šupinami, perím, 
srsťou, zdôvodniť odlišnosti 
kožných útvarov stavovcov, 
označiť na ukážke časti vtáčieho 
pera, zdôvodniť na príklade 
stavovca význam sfarbenia 
podľa prostredia v ktorom žije 
zdôvodniť prispôsobenie 
stavovcov životnému prostrediu 
kostry končatín, vysvetliť 
význam prsnej kosti u vtákov, 
zdôvodniť význam dutých kostí 
vtákov, rozlíšiť párnokopytníka 
a nepárnokopytníka na ukážke 
kostry končatiny, pomenovať 
tkanivá tvoriace svalstvo 
končatín, vnútorných orgánov, 
srdca stavovcov, vysvetliť 
princíp činnosti dvoch svalov, 
uviesť príklad stavovca, ktorý sa 
pohybuje plávaním, skákaním, 
plazením, lietaním, kráčaním a 
behom mikroskopické 
pozorovanie, porovnanie šupiny 
ryby, pera vtáka a chlpu cicavca. 
opísať na ukážke časti tráviacej 

ENV, TBZ, 
OZO 

  1. - Povrch 
tela 
stavovcov 

  2. - Oporná a 
pohybová 
sústava 
stavovcov 

  3. - Praktická 
aktivita - 
Povrch 
tela 
a kostra 
stavovcov 

  4. - Tráviaca 
sústava 
stavovcov 

  5. - Dýchacia 
sústava 
stavovcov 

X. 6. - Obehová 
sústava 
stavovcov 

  7. - Močová 
sústava 



stavovcov
. 

tráviaca sústava, močová 
sústava, obličky, močovody, 
močový mechúr, močová 
rúra, močovina mozog, 
miecha, nervy, nervová 
bunka (neurón), zmyslové 
orgány, receptory, podnet, 
nervový vzruch, reflexný 
oblúk, podmienený a 
nepodmienený reflex, 
stavba mozgu čuch, chuť, 
sluch, zrak, hmat, bočná 
čiara vonkajšie a vnútorné 
oplodnenie, ikry, mlieč, 
kŕmivé a nekŕmivé vtáky, 
starostlivosť o potomstvo, 
materské mlieko, placenta 
správanie stavovcov a ich 
typické prejavy, inštinktívne 
správanie, sťahovavé a 
stále vtáky, starostlivosť o 
mláďatá, postavenie v 
skupine, prejavy počas 
párenia, predátor, korisť, 
hmyzožravce, hlodavce na 
poliach, biologická 
rovnováha ochrana, životné 
prostredie, životné 
podmienky, chránené 
živočíchy, ohrozené 
živočíchy, environmentálna 
výchova  

sústavy stavovcov, uviesť 
príklad stavovca s jedovými 
zubami,  uviesť význam 
vysunovateľného jazyka 
obojživelníkov, plazov, 
niektorých vtákov, uviesť 
význam hrvoľa, žľaznatého a 
svalnatého žalúdka vtákov,   
určiť na ukážke orgány na 
prijímanie potravy, trávenie a 
vstrebávanie cicavcov, priradiť 
hlodavé zuby a kly k príkladom 
cicavcov, určiť bylinožravého, 
hmyzožravého a mäsožravého 
cicavca na ukážke chrupu, 
uviesť príklad prežúvavého a 
neprežúvavého cicavca 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 vody, vysvetliť 
význam vzdušných vakov vtákov 
opísať význam krvi pre život 
stavovcov, opísať význam srdca 
a ciev pre život stavovcov, 
vysvetliť dôvod názvu uzavretej 
cievnej sústavy, zistiť rozdiely 
stavby srdca ryby, obojživelníka, 
plaza, vtáka a cicavca na 
ukážke. vymenovať odpadové 
látky v organizme stavovcov, 
zdôvodniť význam vylučovania, 
pomenovať orgán, v ktorom sa 
krv stavovcov zbavuje tekutých 
odpadových látok, pomenovať 
na ukážke orgány močovej 
sústavy stavovcov pomenovať 
sústavy, ktoré zabezpečujú 
látkovú a nervovú reguláciu, 
vymenovať hlavné orgány 
ústrednej nervovej sústavy, 
porovnať na ukážke predný 
mozog stavovcov, 
charakterizovať podnet a 

  8. - Regulačn
á sústava 
stavovcov 

  9. - Zmyslové 
orgány 
stavovcov 

  10. - Rozmnož
ovacia 
sústava 
stavovcov 

  11. - Rozmnož
ovanie 
stavovcov 

  12. - Životné 
prejavy 
stavovcov 

  13. - Význam 
stavovcov 
v prírode 
a pre 
človeka  



XI. 14. - Opakova
niieie 
tematické
ho celku 

nervový vzruch, uviesť podľa 
ukážky význam reflexného 
oblúka, uviesť príklad  
nepodmieneného a 
podmieneného reflexu 
stavovcov opísať umiestnenie 
zmyslových orgánov stavovcov, 
uviesť príklad stavovcov s 
dobrým čuchom, uviesť príklad 
uloženia hmatového orgánu 
stavovca, vysvetliť význam 
bočnej čiary rýb, uviesť príklad 
stavovca s veľmi dobrým 
zrakom a sluchom opísať 
rozmnožovanie a vývin ryby, 
opísať rozmnožovanie a vývin 
obojživelníka, porovnať 
rozmnožovanie plaza a vtáka, 
opísať vývin mláďat cicavcov 
Pozorovanie zloženia vajíčka na 
vonkajšom povrchu i vo vnútri 
uviesť príklad stavovca 
aktívneho v noci, uviesť význam 
značkovania priestoru, vysvetliť 
inštinktívne správanie stavovca, 
uviesť príklad sťahovavého a 
stáleho vtáka  

  
  

Človek 
a jeho telo/ 

ľudské spoločenstvo, ľudská 
populácia, spoločné a 
odlišné znaky s 
ľudoopmi(postava, lebka, 
rodenie mláďat, spôsob 
života, reč, ruka, 
noha...),rasizmus, farba 
pleti Bunky, tkanivá, 
sústavy, organizmus styk s 
vonkajším a vnútorným 
prostredím, pokožka, 
zamša, podkožné väzivo s 
tukovou vrstvou, pigment, 
receptory, žľazy(potné, 
mazové), kožné útvary 
ľahké a ťažké popáleniny, 
omrzliny, predlekárska 
pomoc, zásady hygieny 
kože a kožných útvarov 
okostica, súdržné a 
hubovité kostné tkanivo, 
kostná dreň, hrudník, 
chrbtica, kĺby, väzivo, 
chrupka, zrast, spojenie 

vysvetliť význam človeka v 
ľudskom spoločenstve, 
porovnať spoločné a odlišné 
znaky lebky, chrbtice a končatín 
ľudského a živočíšneho 
organizmu, vysvetliť na príklade 
podstatu rasizmu a jeho 
dôsledky vysvetliť význam 
buniek, tkanív sústav, uviesť 
príklady na tkanivá a sústavy 
pomenovať časti kože, ktoré 
zabezpečujú ochranu povrchu 
tela, telesnú teplotu, 
vylučovanie, vodný režim a 
zmyslové podnety, pomenovať 
viditeľné kožné  útvary koži, 
uviesť význam kože pre človeka 
vedieť zásady starostlivosti o 
kožu a kožné útvary, zdôvodniť 
nevhodnosť opaľovania na 
prudkom slnku, opísať postup 
predlekárskej prvej pomoci 
ošetrenia popáleniny a 
omrzliny, predviesť ošetrenie 

OSR, OZO, 
VMR, 
ENV, TBZ   15. - Ľudský 

organizm
us 
a ľudské 
spoločens
tvo 

  16. - Telo ako 
celok 

  17. - Povrch 
tela, koža 

  18. - Starostliv
osť o 
kožu a jej 
význam 

  19. - Oporná 
a pohybo
vá 
sústava, 
kosti 

  20. - Kostra 

  21. - Kostra 
končatín 



XII. 22. - Svaly kostí lebka - kosti mozgovej 
a tvárovej časti lebky, 
chrbtica, stavce(krčné, 
hrudníkové, driekové, 
krížová kosť, kostrč 
pletenec hornej a dolnej 
končatiny, kostra voľnej 
časti končatiny stavba 
kostrového svalu, hladké, 
priečne pruhované 
svalstvo,  srdcová svalovina, 
činnosť svalov, význam 
svalov telesná činnosť, 
správna životospráva typy 
zlomenín, zatvorená, 
otvorená zlomenina, 
predlekárska pomoc, 
poranenia svalov zlomenina 
predlaktia, predkolenia, 
vykĺbený členok, palec časti 
tráviacej sústavy, stavba 
zuba, mliečny a trvalý 
chrup, trávenie a 
vstrebávanie živín, žalúdok, 
dvanástnik, podžalúdková 
žľaza, žlč, pečeň, tenké 
črevo, hrubé črevo 
bielkoviny, tuky, voda, 
vlákniny, minerálne látky, 
vitamíny Metabolizmus, 
trávenie, enzýmy kilojouly 
zlozvyky v stravovaní, 
poškodenia a prevencia 
ochorení tráviacej sústavy, 
alkoholizmus, obezita, 
anorexia, zdravé 
stravovanie prijímanie 
potravy, trávenie, 
vstrebávanie, vylučovanie 
nosová dutina, nosohltan, 
hrtan, priedušnica, 
priedušky, pľúcne 
mechúriky, pľúcne 
komôrky, výmena plynov, 
vonkajšie a vnútorné 
dýchanie mechanizmus 
vonkajšieho dýchania, 
kyslík, oxid uhličitý, bránica, 
medzirebrové svaly čistota 
ovzdušia, prach, plynné 
nečistoty, fajčenie, nikotín 
umelé dýchanie z pľúc do 

odreniny alebo pľuzgiera opísať 
stavbu kosti, ukázať a 
pomenovať hrudník, chrbticu, 
lebku, stavce, rebrá, hrudnú 
kosť, rozlíšiť  spojenie kostí 
väzivom, chrupkou, zrastením, 
kĺbom určiť kosti mozgovej časti 
lebky, určiť kosti tvárovej časti 
lebky, určiť časti chrbtice ukázať 
a pomenovať kosti hornej 
končatiny, ukázať a pomenovať 
kosti dolnej končatiny, porovnať 
kostru ruky a nohy vedieť 
základné typy svalového 
tkaniva, porovnať činnosť 
hladkého a priečne 
pruhovaného svalového 
tkaniva, opísať stavbu 
kostrového svalu vysvetliť 
význam telesnej činnosti, 
správnej výživy pre zdravý život 
predviesť postup predlekárskej 
prvej pomoci pri otvorenej a 
zatvorenej zlomenine, vedieť 
postup predlekárskej prvej 
pomoci pri vytknutí, vykĺbení 
vysvetliť a ukázať ošetrenie 
predlaktia, predkolenia, 
ošetrenie vytknutého členka, 
vykĺbenina palca prvá pomoc 
pri zlomeninách a vykĺbení, 
nácvik prvej pomoci opísať 
stavbu tráviacej sústavy, 
pomenovať viditeľnú časť zuba, 
vedieť vnútorné časti zuba, 
rozlíšiť druhy zubov v chrupe, 
porovnať mliečny a trvalý 
chrup, uviesť základné procesy 
v orgánoch tráviacej sústavy 
uviesť správne zloženie stravy, 
zdôvodniť význam zeleniny a 
ovocia v strave človeka 
poukázať na význam energie, 
kde ju človek získava, aká je 
energetická hodnota potravín 
uviesť správne zloženie stravy, 
zdôvodniť význam zeleniny a 
ovocia v strave človeka, uviesť 
príklad škodlivosti nadmerného 
pitia alkoholu na činnosť 
tráviacej sústavy, zdôvodniť 
škodlivosť prejedania, uviesť 

  23. - Starostliv
osť 
o pohybo
vú 
a pohybo
vú 
sústavu 
a ich 
význam 

  24. - Poškoden
ia 
a porane
nia kostí 
a svalov 

  25. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
zlomenin
e, 
vytknutí a 
vykĺbení 

  26. - Praktická 
aktivita - 
Prvá 
pomoc 
pri 
zlomenin
e a 
vykĺbenin
e 

  27. - Tráviaca 
sústava  

I. 28. - Zložky 
potravy  

  29. - Využitie 
potravy 
a premen
a látok  

  30. - Zásady 
správnej 
výživy. 
Poškoden
ia 
a ochore
nia 
tráviacej 
sústavy 

  31. - Starostliv
osť 
o tráviacu 
sústavu 



a jej 
význam 

pľúc, prvá pomoc pri 
zastavení dýchania dojčaťa 
a dospelého človeka pobyt 
na čerstvom vzduchu, 
vetranie, dýchanie nosom, 
dychové cvičenia krvná 
plazma, krvné doštičky, 
červené a biele krvinky, 
hemoglobín, transfúzia, 
krvné skupiny srdce, 
predsiene, komory, cípovité 
chlopne, vencovité tepny, 
malý a veľký krvný obeh 
tepny, žily, vlásočnice, 
vencovité tepny, okysličená 
a odkysličená krv, smer 
prúdenia krvi v cievach 
pohyb, stres, výživa, šport, 
žilové a tepnové krvácanie, 
prvá pomoc, prvá pomoc 
pri zlyhaní činnosti srdca  
životospráva, stres, funkcia 
obranná, termoregulačná a 
obranná trávenie, 
dýchanie, vylučovanie, 
odpadové látky, obličky, 
močovody, močový 
mechúr, močová rúra, 
nefrón, lieky,  drogy, 
omamné látky hormonálna 
a nervová regulačná 
sústava, hormóny, nervy, 
podnet, podmozgová, 
štítna, nadobličky, týmus, 
podžalúdková a pohlavná 
žľaza neurón, stavba 
neurónu, reflexný oblúk, 
reflex, dráždivosť čuch, 
chuť, hmat stavba oka - 
vonkajšia, stredná a 
vnútorná vrstva oka 
vonkajšie, stredné a 
vnútorné ucho, 
polohovorovnovážny orgán 
krátkozrakosť, 
ďalekozrakosť, slepota, 
nedoslýchavosť, hluchota 
myslenie, pamäť, reč, 
schopnosti a vedomosti 
človeka, prvá a druhá 

následky hladovania človeka, 
uviesť význam tráviacej sústavy 
Zdôrazni význam tráviacej 
sústavy opísať hlavné časti 
dýchacej sústavy, rozlíšiť horné 
a dolné dýchacie cesty, opísať 
priebeh výmeny dýchacích 
plynov v pľúcach vysvetliť 
podstatu dýchania, porovnať 
zloženie vdychovaného a 
vydychovaného vzduchu, 
vymenovať najdôležitejšie 
vysvetliť podstatu dýchania, 
porovnať zloženie 
vdychovaného a 
vydychovaného vzduchu, 
vymenovať najdôležitejšie 
poukázať na význam čistého 
vzduchu , na škodlivosť fajčenia 
opísať spôsob pomoci človeku 
pri zastavení dychu, opísať na 
ukážke postup pri umelom 
dýchaní, uviesť význam 
dýchacej sústavy pre život 
človeka poukázať na význam 
pobytu v prírode, význam 
dýchania nosom nácvik prvej 
pomoci pri zastavení dýchania, 
prejavy dýchania v pokoji a pri 
námahe určiť zložky krvi a 
vysvetliť ich význam, 
vymenovať krvné skupiny, 
uviesť význam transfúzie krvi 
pomenovať časti srdca, opísať 
podľa schémy veľký a malý 
krvný obeh, uviesť význam 
srdcových chlopní pre činnosť 
srdca rozlíšiť tepny, žily a 
vlásočnice podľa významu, 
uviesť význam vencovitých 
tepien pre činnosť srdca, rozlíšiť 
tepny a žily podľa smeru 
prúdenia krvi slovne opísať 
nepriamu masáž srdca, opísať 
postup prvej predlekárskej 
pomoci pri poranení tepny a žily 
prvá pomoc pri veľkom  
krvácaní  prvá pomoc pri 
zastavení činnosti srdca 
poukázať na význam správnej 

  32. - Dýchacia 
sústava 

  33. - Dýchanie 

II. 34. - Škodlivé 
vplyvy na 
dýchaciu 
sústavu 

  35. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
ohrození 
životných 
funkcií 

  36. - Starostliv
osť 
o dýchaci
u sústavu 
a jej 
význam 

  37. - Praktická 
aktivita 
- Prvá 
pomoc 
pri 
ohrození 
životných 
funkcií 

  38. - Obehová 
sústava 

  39. - Krv 

III. 40. - Srdce 

  41. - Cievy 

  42. - Poškoden
ia 
a ochore
nia 
obehovej 
sústavy 

  43. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
krvácaní 

  44. - Praktická 
aktivita 
- Prvá 
pomoc 
pri 
zastavení 



činnosti 
srdca 

signálová sústava otras, 
bezvedomie, šok režim dňa, 
stres pohlavné bunky, 
pohlavné orgány, ich stavba 
a funkcia, menštruácia, 
menštruačný cyklus, 
pohlavné žľazy 
oplodnenie,tehotenstvo,šes
tonedelie,plod,novorodene
c,dojčenie,materské 
mlieko, starostlivosť o 
novorodenca kvapavka, 
syfilis, mykóza, AIDS, 
hygiena pohlavných 
orgánov, prevencia 
pohlavných ochorení  

výživy  pre obehovú sústavu 
vymenovať odpadové látky 
vznikajúce pri činnosti ľudského 
organizmu a sústavy ktorými sa 
odstraňujú, určiť umiestnenie 
obličiek a opísať ich tvar, ukázať 
na svojom tele uloženie 
obličiek, vysvetliť význam 
obličiek a močových ciest 
pomenovať spôsoby regulácie 
organizmu človeka, pomenovať 
orgánovú sústavu, ktorá 
umožňuje nervovú reguláciu, 
uviesť význam regulovania 
činnosti organizmu opísať 
význam nervovej bunky, 
pomenovať časti reflexného 
oblúka na schéme, uviesť 
príklad reflexnej činnosti 
človeka vysvetliť význam chuti, 
čuchu a hmatu pre človeka, 
rozlíšiť chuťové, čuchové a 
hmatové bunky podľa 
podnetov, ktoré prijímajú 
opísať stavbu oka určiť 
vonkajšie, stredné a vnútorné 
ucho, pomenovať  časti 
stredného ucha, určiť uloženie a 
význam rovnovážneho orgánu 
zdôrazniť význam starostlivosti 
o zrakový a sluchový orgán 
Utvrdzovanie učiva uviesť 
príklad podmieneného reflexu, 
uviesť príklad nepodmieneného 
reflexu, uviesť význam myslenia 
a reči v živote človeka určiť 
postup ošetrenie pri poranení 
mozgu Uviesť ako posilňovať NS 
poukázať na význam správneho 
režimu dňa určiť a pomenovať 
na ukážke ženské a mužské 
pohlavné orgány, vymenovať 
orgány, v ktorých sa tvoria 
ženské a mužské pohlavné 
bunky, vysvetliť význam 
menštruačného cyklu uviesť 
miesto splynutia vajíčka a 
spermie, uviesť dĺžku trvania 

  45. - Starostliv
osť 
o obehov
ú sústavu 

  46. - Zhrnutie 
učiva 

  47. - Vylučova
nie. 
Močová 
sústava 

IV. 48. - Nervová 
sústava 
(reflex, 
nervová 
bunka) 

  49. - Nervová 
sústava 
(ÚNS, 
ONS) 

  50. - Zmysly 
a zmyslov
é orgány 

  51. - Zrak 

  52. - Sluch 

  53. - Poškoden
ie 
a hygiena 
zraku a 
sluchu 

V. 54. - Opakova
nie 
Nervovej 
sústavy 

  55. - Vyššia 
nervová 
činnosť 

  56. - Zásady 1. 
pomoci 
pri 
poranení 
mozgu a 
miechy 

  57. - Starostliv
osť o NS 

  58. - Význam 
NS 



  59. - Rozmnož
ovacia 
sústava 

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 pohlavnej choroby a 
možnosti nákazy, opísať 
podstatu ochorenia AIDS a 
možnosti jej predchádzania, 
uviesť zásady predchádzania 
pohlavných ochorení    



VI. 60. - Vývin 
jedinca 



 
61. - Intímna 

hygiena, 
partne 
vzťahy 

  

 

Zdravie 
a život 
človeka 

nákazlivé ochorenia, 
očkovania, prevencia 
návykové a toxické látky, 
drogy, prevencia, závislosti, 
liečba, etické a morálne 
princípy, kultúra 
medziľudských vzťahov, 
vzťah človeka k prírode 
Dedičnosť, gény, genetické 
poradne Životné 
prostredie, sebadôvera, 
sebapoznávanie Zdravý 
spôsob života, harmonické 
vzťahy medzi ľuďmi, 
zvládnutie stresu, dostatok 
spánku, vylúčenie 
škodlivých návykových 
látok  

poukázať na význam očkovania, 
prevencie uviesť príklad 
návykovej látky, vysvetliť na 
príklade drogovú závislosť, 
zdôvodniť na príklade škodlivosť 
drogovej závislosti zdravie 
človeka, uviesť zásady 
prevencie drogových závislostí 
význam genetických poradní 
pre zdravie detí význam 
striedania práce a odpočinku 
poukázať na význam zdravia, 
starostlivosť o zdravie a hlavne  
ukázať, čo všetko môže zdravie 
poškodiť  

OSR, OZO 

  62. - Vonkajšie 
vplyvy na 
ľudské 
zdravie 

  63. - Vplyv 
návykový
ch látok 
na 
zdravie 
človeka 

  64. - Vnútorné 
vplyvy na 
ľudské 
zdravie 

  65. - Schopnos
ti 
a osobno
sti 

. 66. - Životný 
štýl – 
zdravý 
spôsob 
života 

 



8.ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Úvod organizačné 
pokyny a ciele 
vyučovania  

    

  1. - Úvodná hodina  

  

  

Základné znaky a 
životné procesy 
organizmov 

Životné procesy 
organizmov. 
Výživa, dýchanie, 
vylučovanie, 
rozmnožovanie, 
rast a vývin, 
dráždivosť a 
citlivosť, pohyb a 
ich význam pre 
život. Výživa a 
dýchanie baktérií a 
húb. Fotosyntéza a 
dýchanie rastlín. 
Proces fotosyntézy  
a jej význam pre 
život rastlín.  
Autotrofná výživa 
rastlín. Proces 
dýchania a jeho 
význam  pre 
ostatné organizmy 
a človeka. 
Rozmnožovanie 
mikroorganizmov 
a jednoduchých 
mnohobunkových 
organizmov 
(baktérií a húb). 
Rozmnožovanie 
delením, pučaním 
a výtrusmi. 
Nepohlavné a 
pohlavné 
rozmnožovanie 

Vymenovať základné 
životné procesy 
organizmov. Porovnať 
životné prejavy bunky, 
rastliny a živočícha. 
Chápať význam 
jednotlivých životných 
procesov pre život 
organizmov. Poznať 
výživu a prijímanie živín 
baktérií (rozkladných, 
kvasných, mliečnych, 
hľuzkových, 
parazitických). Rozlíšiť 
výživu saprofytickej a 
parazitickej huby. 
Poznať podstatu výživy 
rastlín. Opísať podľa 
schémy podstatu 
procesu fotosyntézy. 
Zdôvodniť autotrofnú 
výživu rastlín. Poznať 
podstatu dýchania 
rastlín. Vymenovať 
látky, ktoré pri dýchaní 
prijíma a vylučuje 
rastlina, živočích, 
človek. Poznať význam 
fotosyntézy a dýchania 
pre rastliny, živočíchy a 
človeka. Opísať 
podstatu a význam 
procesu 
rozmnožovania. Poznať 

ENV, OZO, 
MDV,  

  2. - Základné 
životné procesy 
organizmov 

X. 3. - Životné procesy 
baktérií, húb a 
rastlín 

  4. - Výživa a 
dýchanie rastlín 

  5. - Rozmnožovanie 
baktérií a húb 

XI. 6. - Rozmnožovanie 
rastlín 

  7. - Dráždivosť a 
pohyb rastlín 

  8. - Život rastlín 

XII. 9. -  Život rastlín 

  10. - Praktická aktivit
a č. 1 

  11. - Opakovanie a 
zhrnutie 

I. 12. - Výživa 
živočíchov 

  13. - Dýchanie 
živočíchov 

  14. - Vylučovanie 
živočíchov 

II. 15. - Obeh telových 
tekutín 
živočíchov  

  16. - Regulácia tela 
živočíchov 



  17. - Zmyslové 
vnímanie 
živočíchov 

rastlín. Opelenie a 
oplodnenie. Vznik 
plodu a semena.  
Pôsobenie 
fyzikálnych, 
chemických, 
biologických 
faktorov. Reakcie 
rastlín na svetlo, 
teplo, vodu, 
chemické látky, 
žiarenie, dotyk, 
gravitáciu. Klíčenie 
semena, rast a 
vývin rastliny. 
Život rastlín počas 
roka, dĺžka života 
rastlín. 
Rozmnožovanie 
huby kvasinky 
Proces prijímania a 
spracovanie živín 
bezstavovcov. 
Význam a 
osobitosti výživy 
bezstavovcov a 
stavovcov Proces 
dýchania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti procesu 
dýchania. Význam 
a osobitosti 
vylučovania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti procesu 
obehu tekutín. 
Význam a 
osobitosti 
regulácie tela  
bezstavovcov a 

spoločné a odlišné 
znaky rozmnožovania 
baktérií a húb. Rozlíšiť 
na príkladoch 
rozmnožovanie 
delením, pučaním a 
výtrusmi. Poznať 
podstatu nepohlavného 
a pohlavného 
rozmnožovania rastlín. 
Uviesť príklady 
rozmnožovania 
poplazmi, hľuzami, 
odrezkami, podzemkom 
a cibuľou. Pomenovať 
rozmnožovací orgán 
rastlín. Uviesť uloženie 
pohlavných buniek v 
kvete. Poznať význam 
pohlavných buniek 
rastlín. Chápať podstatu 
oplodnenia vajíčka 
rastlín. Rozlíšiť uloženie 
pohlavných buniek a 
semien ihličnatých 
drevín, listnatých drevín 
a bylín. Chápať súvislosť 
dráždivosti a pohybu. 
Poznať aspoň jeden 
faktor dráždivosti 
rastlín. Uviesť príklad 
pohybu častí rastlinných 
tiel spôsobeného 
svetlom, vodou, 
teplom, gravitáciou, 
chemickými látkami, 
dotykom a žiarením. 
Charakterizovať proces 
klíčenia. Vymenovať 
podmienky klíčenia 
semien. Porovnať 
podmienky klíčenia a 
rastu rastliny. 
Zdôvodniť odlišnosť 

III. 18. - Pohyb 
živočíchov 



  19. - Rozmnožovanie 
a vývin 
živočíchov  

stavovcov. 
Význam a 
osobitosti  
zmyslového 
vnímania 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Význam a 
osobitosti pohybu 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Osobitosti 
rozmnožovania a 
vývinu 
bezstavovcov a 
stavovcov. 
Rýchlosť pohybu 
živočíchov  

potreby svetla 
klíčiaceho semena a 
klíčiacej rastliny. Poznať 
podľa ročného 
životného cyklu 
jednoročnú, dvojročnú 
a trvácu rastlinu. 
Porovnať na príklade 
vývin 
jednoklíčnolistovej a 
dvojklíčnolistovejrastlin
y. Vedieť pracovať 
podľa predloženého 
návodu. Vedieť 
vyhodnotiť pozorovania 
a vhodne ich 
interpretovať. Vedieť 
zaznamenať výsledok 
pozorovania. Upevniť a 
systematizovať 
nadobudnuté poznatky. 
Poznať význam živín pre 
živočíchy. Zdôvodniť 
heterotrofnú výživu 
živočíchov. Porovnať 
časti tráviacej rúry 
bezstavovcov a 
stavovcov, v ktorých 
prebieha trávenie a 
vstrebávanie. Poznať 



  20. - Praktická aktivit
a č. 2 

bezstavovca s 
mimotelovým trávením. 
Opísať spôsob chytania 
koristi obojživelníkmi. 
Poznať význam zubov, 
jazyka a slinných žliaz 
pri spracovaní potravy.  
Uviesť význam jedovej 
žľazy u hadov. 
Zdôvodniť význam 
žľaznatého a svalnatého 
žalúdka u 
semenožravých vtákov. 
Zdôvodniť súvislosť 
stavby chrupu cicavcov 
s prijímanou potravou. 
Porovnať stavbu 
tráviacej sústavy 
mäsožravcov a 
bylinožravcov. 
Zdôvodniť funkciu 
zloženého žalúdka 
prežúvavých cicavcov. 
Charakterizovať proces 
dýchania. Rozlíšiť 
vnútorné a vonkajšie 
dýchanie. Preukázať na 
príklade dýchanie 
povrchom tela. 
Pomenovať 
bezstavovce, ktoré 
dýchajú pľúcnymi 
vačkami, žiabrami a 
vzdušnicami. Poznať 
princíp dýchania 
stavovcov žiabrami, 
kožné dýchanie 
obojživelníkov. 
Zdôvodniť význam 
vzdušných vakov 
vtákov. Poznať princíp 
vonkajšieho a 
vnútorného dýchania 
cicavcov. Uviesť orgán, 
v ktorom sa okysličuje 
krv cicavcov. Poznať 
význam vylučovania. 
Uviesť príklad 
bezstavovca s vyvinutou 
vylučovacou sústavou. 
Vymenovať odpadové 
látky v organizme 

IV. 21. - Zhrnutie a 
zopakovanie 
tematického 
celku 



stavovcov. Poznať 
sústavy orgánov 
stavovcov, ktorými sa 
vylučujú odpadové 
látky. Porovnať 
spoločné a odlišné 
znaky vylučovania 
stavovcov. Zdôvodniť 
význam močovej 
sústavy stavovcov. 
Charakterizovať význam 
obehu telových tekutín. 
Porovnať obeh látok 
črievičky a nezmara. 
Uviesť príklad 
bezstavovca, u ktorého 
pohyb telových tekutín 
zabezpečuje srdce. 
Vymenovať zložky krvi 
stavovcov. Poznať obeh 
telových tekutín v 
otvorenej a zatvorenej 
obehovej sústave.  
Poznať význam krvi 
stavovcov. Chápať 
princíp obehu krvi v 
otvorenej a zatvorenej 
obehovej sústave. 
Uviesť funkciu ciev a 
srdca stavovcov. 
Vysvetliť súvislosť 
obehu krvi stavovcov so 
stálou telesnou 
teplotou. Poznať 
význam regulovania 
organizmu živočíchov. 
Rozlíšiť význam 
hormonálnej a nervovej 
regulácie. Rozlíšiť typy 
nervovej sústavy 
bezstavovcov. Poznať 
súvislosť dráždivosti a 
nervového riadenia. 
Pomenovať reflexy 
dôležité pre život 
stavovcov. Opísať 
vnímanie zrakových 
podnetov prvokov a 
obrúčkavcov. 
Pomenovať orgány, 
ktorými hmyz vníma 
teplotu, dotyk, pohyb 



vzduchu, vône, svetlo, 
zvuky. Porovnať 
vnímanie zrakových 
podnetov dvoch 
bezstavovcov. Uviesť na 
príklade stavovca 
vnímanie zrakových a 
sluchových podnetov. 
Uviesť príklad cicavca s 
dobre vyvinutými 
zmyslovými orgánmi 
potrebnými na lov 
koristi. Uviesť význam 
pohybu živočíchov pre 
ich život. Porovnať 
spôsob pohybu prvoka 
a pŕhlivca. Opísať 
spôsob pohybu 
mäkkýša a obrúčkavca. 
Uviesť príklad hmyzu, 
ktorý sa pohybuje 
skákaním, lietaním, 
plávaním. Uviesť 
prispôsobenie tela rýb 
na plávanie. Opísať 
prispôsobenie končatín 
obojživelníkov na 
skákanie a plávanie. 
Opísať prispôsobenie 
končatín vtákov na 
hrabanie, behanie, 
lietanie, plávanie, 
potápanie a brodenie. 
Uviesť príklad cicavca, 
ktorý sa pohybuje v 
pôde, lietaním, 
plávaním, behom a 
šplhaním po stromoch. 
Charakterizovať proces 
rozmnožovania. Poznať 
podstatu oplodnenia 
vajíčka. Odlíšiť na 
príklade pohlavné a 
nepohl. rozmnožovanie. 
Poznať rozmnožovanie 
obojpohl. živočícha. 
Porovnať priamy a 
nepriamy vývin jedinca. 
Rozlíšiť na ukážke 
(schéme) úplnú a 
neúplnú premenu 
hmyzu. Odlíšiť vonkajšie 



a vnútorné oplodnenie  
stavovcov. Opísať na 
ukážke stavbu vtáčieho 
vajca. Opísať nepriamy 
vývin obojživelníkov. 
Rozlíšiť starostlivosť 
vtákov o mláďatá na 
príklade kŕmivého a 
nekŕmivého vtáka. 
Poznať vývin a spôsob 
výživy mláďat cicavcov. 
Vedieť pracovať podľa 
predloženého návodu. 
Vedieť vyhodnotiť 
pozorovania a vhodne 
ich interpretovať. 
Vedieť zaznamenať 
výsledok pozorovania. 
Upevniť a 
systematizovať 
nadobudnuté poznatky.  

  
  

Organizácia živej 
hmoty 

Základná stavba 
tela organizmov. 
Bunková stavba. 
Spoločné a 
rozdielne znaky 
rastlinných a 
živočíšnych 
buniek. Základné 
životné procesy v 
bunke – príjem a 
výdaj látok, 
fotosyntéza a 
dýchanie, 
dráždivosť a 
citlivosť, pohyb, 
rozmnožovanie. 
Bunka ako celok. 
Pozorovanie 
životných 
procesov 
v rastlinnej bunke  

Poznať význam bunky 
pre organizmy. Zistiť na 
ukážke spoločné znaky 
rastlinnej a živočíšnej 
bunky. Zističť na ukážke 
odlišné znaky rastlinnej 
a živočíšnej bunky. 
Zdôvodniť odlišnosť 
stavby rastlinnej a 
živočíšnej bunky. 
Pomenovať časti bunky, 
ktoré zabezpečujú 
dýchanie, fotosyntézu a 
tvorbu bielkovín. Opísať 
na ukážke proces 
prijímania a vylučovania 
látok. Poznať význam  
dýchania pre život 
bunky Rozlíšiť aktívny a 
pasívny pohyb bunky. 
Poznať súvislosť 
rozmnožovania bunky s 
prenosom dedičných 
informácií. Opísať na 
schéme rozmnožovanie 
bunky delením. Opísať 
proces rastu a vývinu 
buniek. Uviesť príklad 
škodlivého vplyvu na 
život bunky. Vedieť 

OSR, TBZ, MDV 

  22. - Bunka a jej 
štruktúry 

  23. - Život bunky 

V. 24. - Praktická aktivit
a č. 3 



pracovať podľa 
predloženého návodu. 
Vedieť vyhodnotiť 
pozorovania a vhodne 
ich interpretovať. 
Vedieť zaznamenať 
výsledok pozorovania.  

  

  

Dedičnosť 
a premenlivosť 
organizmov 

Jednotka 
genetickej 
informácie. 
Podstata a princíp 
prenosu. Význam 
dedičnosti. 
Premenlivosť a 
rozmanitosť 
organizmov, 
druhové 
vlastnosti, 
vlastnosti jedinca.  

Opísať prejavy 
dedičnosti organizmov. 
Pomenovať časť bunky, 
v ktorej sú uložené 
dedičné informácie. 
Vysvetliť význam 
nukleových kyselín pri 
prenose genetickej 
informácie.  Poznať 
uloženie genetickej 
informácie v bunke. 
Opísať stavbu 
chromozómu. 
Zdôvodniť význam 
zníženia počtu 
chromozómov pri 
vzniku pohlavných 
buniek. Chápať príčinu 
tvorby kópií nukleovej 
kyseliny pred delením 
jadra bunky. Poznať 
význam vzťahu alela, 
gén a znak. Opísať 
podľa schémy kríženia 
vznik určitého znaku 
nového jedinca. 
Vysvetliť význam 
prevládajúceho génu 
pre vznik potomkov. 
Uviesť význam 
premenlivosti. Odlíšiť 
na príkladoch 

OZO, TBZ, RLK, 
OSR 

  25. - Dedičnosť a jej 
podstata 

  26. - Prenos 
genetických 
informácií 

VI. 27. - Dedičnosť a 
premenlivosť 

  28. - Opakovanie 



nededičnú a dedičnú 
premenlivosť. Uviesť 
príklad významu 
premenlivosti 
organizmov. Opísať 
podstatu šľachtenia. 
Uviesť príklad odrody 
rastliny alebo plemena 
živočícha. Uviesť príklad 
vplyvu dedičnej 
choroby na život 
človeka. Uviesť význam 
návštevy genetickej 
poradne.  

  

  

Životné 
prostredie 
organizmov a 
človeka 

Zložky životného 
prostredia, 
vzájomné vzťahy a 
ich význam. 
Zadanie 
projektovej úlohy 
– návrh 
optimálneho 
životného 
prostredia našej 
školy. Vplyv na 
zdravie, život 
organizmov a ľudí. 
Štátna ochrana 
prírody, 
preventívne 
opatrenia. 

Charakterizovať životné 
prostredie človeka. 
Uviesť príklad prírodnej, 
umelej a sociálnej 
zložky prostredia. 
Poznať význam 
pracovného, obytného 
a rekreačného 
životného prostredia 
človeka a podmienky 
ich kvality. Vysvetliť 
rozdiel medzi vednými 
odbormi ekológia a 
environmentalistika. 
Uviesť príklad vplyvu 
znečistenej vody, pôdy, 
ovzdušia na život 

ENV, TBZ, OSR, 
RLK, VMR 

  29. - Životné 
prostredie 

. 30. - Faktory 
ovplyvňujúce 
životné 
prostredie 
organizmov a 
človeka 

. 31. - Starostlivosť o 
životné 
prostredie 

. 32. - Prezentácia 
projektov 



. 33. - Prezentácia 
projektov 

Chránené rastliny 
a živočíchy. 
Ochrana prírody. 
Chránené územia 
a ich význam.  

organizmov a človeka. 
Uviesť príčiny 
znečisťovania vody, 
pôdy, ovzdušia. Uviesť 
príklad nepriaznivého 
vplyvu chemickej a 
priemyselnej výroby,  
dopravy na životné 
prostredie. Poznať 
možnosti využitia 
alternatívnych zdrojov 
energie, navrhnúť 
možnosť ekologickej 
likvidácie odpadu v 
okolí. Rozlíšiť 
všeobecnú ochranu 
prírody a osobitnú 
ochranu prírody a 
krajiny. Poznať a 
pomenovať na ukážke 
aspoň tri druhy 
chránených rastlín, 
chráneného 
obojživelníka, plaza, 
vtáka a cicavca. 
Vymenovať aspoň tri 
kategórie chránených 
území. Uviesť príklad 
národného parku, 
chránenej krajinnej 
oblasti a prírodnej 
rezervácie. Uviesť 
príklad vzácneho 
minerálu, ktorý sa 
vyskytuje na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Úvod organizačné pokyny 
a ciele vyučovania  

 Preukázať na príklade 
závislosť organizmov od 
neživej prírody. Uviesť 
príklad vplyvu 
organizmov na neživú 
prírodu. Poznať význam 
nerastných surovín pre 
život človeka. 
 

 ENV, OZO 

  1. 
 

- Úvodná 
hodina  

  

 

- Neživá a živá 
príroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zem a jej stavba 

. Neživá a živá príroda. 
Závislosť organizmov a 
človeka od neživej 
prírody. Poznávanie 
neživej prírody, 
nerastné suroviny, 
vyčerpateľné, 
obnoviteľné a 
neobnoviteľné zdroje 
surovín. 
 
 
Stavba Zeme. Sféry 
zemského telesa. 
Stavba zemskej kôry 
pevnín a dna oceánov. 
Zemské jadro, zemský 
plášť, litosféra, zemská 
kôra, pevninská 
zemská kôra, oceánska 
zemská kôra, 
litosférické platne. 
Zemská kôra v pohybe. 
Pohyby zemskej kôry a 
ich príčiny. 
Vzďaľovanie, 
približovanie a 
podsúvanie 
litosferických platní. 
Priekopová prepadlina- 
rift, oceánsky chrbát, 
oceánska priekopa, 
pohyby litosférických 
platní, podsúvanie, 
vzďaľovanie platní, 
vrásnenie, sopečná 
činnosť, sopečné 
pohoria, sopečné 
ostrovy - oblúky, 
vrásové pohoria 

Preukázať na príklade 
závislosť organizmov od 
neživej prírody. Uviesť 
príklad vplyvu 
organizmov na neživú 
prírodu. Poznať význam 
nerastných surovín pre 
život človeka. 
 
 
 
 
Určiť a pomenovať podľa 
ukážky členenie sfér 
zemského telesa. Rozlíšiť 
na ukážke pevninskú a 
oceánsku zemskú kôru. 
Poznať príčinu pohybu 
litosferických platní. 
Uviesť dôsledky 
vzďaľovania 
litosferických platní. 
Uviesť dôsledky 
približovania a 
podsúvania litosferických 
platní. Opísať na ukážke 
vznik a zánik oceánskej 
zemskej kôry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENV, OZO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. - Stavba Zeme 

X. 4. - Zemská kôra 
v pohybe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Minerály a 
horniny – 
stavebné 
jednotky 
Zeme 

 
Minerály a horniny. 
Rozlišovacie znaky 
minerálov a hornín. 
Vznik minerálov a 
hornín a ich príklady. 
Minerál, hornina, 
živec, kremeň, sľuda, 
žula, vápenec, 
rovnorodá a rôznorodá 
prírodnina, stavebná 
jednotka zemskej kôry. 
Pozorovanie a 
rozlišovanie minerálov 
a hornín Kryštál, 
kryštalizácia, 
kryštalické a 
kryštalované minerály, 
drúza, agregát, dvojča 
Kryštálová štruktúra, 
kamenná soľ, grafit, 
diamant, kryštálové 
sústavy Fyzikálne 
vlastnosti, mechanické 
vlastnosti (hustota, 
tvrdosť), optické 
vlastnosti (farba, lesk), 
chemické vlastnosti 
(rozpustnosť, rozklad) 
Fyzikálne vlastnosti 
minerálov 
 
Vonkajšie a vnútorné 
geologické procesy. 
Geologický proces 
vnútorný, vonkajší, 
zemské teplo, 
príťažlivosť Zeme, 
Mesiaca, slnečné 
žiarenie. Katastrofické 
geologické procesy, 
príčiny a dôsledky pre 
človeka. Zemetrasenia, 
sopečná činnosť, 
tsunami, zosuvy pôdy. 
Magmatická činnosť 
(magmatizmus), 
magma. Časti sopky. 
Prejavy sopečnej 
činnosti. Sopka, 
sopečný kužeľ, 
sopečný komín, 

 
Charakterizovať minerál 
a uviesť konkrétny 
príklad. Charakterizovať 
horninu a uviesť 
konkrétny príklad. 
Rozlíšiť na ukážke 
minerál a horninu. 
Uviesť aspoň jeden 
spôsob vzniku hornín. 
Poznať a rozlíšiť minerály 
a horniny 
Poznať podstatu vzniku 
minerálov.  
Pomenovať priestorový 
útvar, od ktorého závisí 
tvar a vlastnosti 
kryštálov. 
Vymenovať tri fyzikálne 
vlastnosti minerálov. 
Uviesť príklad využitia 
mechanickej a optickej 
vlastnosti minerálu. 
Poznať jednu chemickú 
vlastnosť minerálu. 
Pozorovať a zistiť 
fyzikálne vlastnosti 
minerálov  
 
 
 
 
Uviesť príklad zdroja 
energie, energiu a 
súvisiaci geologický 
proces. Rozlíšiť na 
príklade vonkajší a 
vnútorný geologický 
proces.  
Dokumentovať na 
príklade katastrofický 
geologický proces a jeho 
následky. 
Rozlíšiť magmatickú a 
sopečnú činnosť. Odlíšiť 
magmu a lávu podľa 
miesta vzniku.  
Opísať podľa ukážky časti 
sopky. Uviesť príklad 
prejavov sopečnej 
činnosti. Uviesť príklad 

 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.  5. - Minerály a 
horniny  

6. - Vlastnosti 
minerálov - 
fyzikálne, 
chemické    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologické 
procesy 

 
 
 

   

  7. - Geologické 
procesy a 
zdroje ich 
energie 

  8. - Vnútorné 
geologické 
procesy - 
magmatická 
činnosť 

XII. 9. -  Vyvreté 
horniny 

  10. - Horotvorná 
činnosť a 
poruchy 
zemskej kôry 



  11. - Zemetrasenie sopečný kráter, lávový 
prúd, sopečné horniny 
Vyvreté horniny. Vznik, 
rozlišovacie znaky 
hlbinných vyvretých 
hornín. Typické 
horniny, vlastnosti, 
využitie, výskyt. Vznik, 
rozlišovacie znaky 
výlevných vyvretých 
hornín. Typické 
horniny, vlastnosti, 
využitie, výskyt. 
Prejavy horotvornej 
činnosti. Vrásnenie, 
vrásy a zlomy. 
Horotvorná činnosť, 
prehýbanie, lámanie, 
pohyb blokov zemskej 
kôry, vrásnenie, vrása, 
zlom, priekopová 
prepadlina Vznik a 
druhy zemetrasenia, 
prejavy a dôsledky. 
Ochrana pred 
zemetrasením a jeho 
dôsledkami. Výskyt na 
Slovensku. 
Zemetrasenie, 
tektonické, závalové a 
sopečné zemetrasenie, 
ohnisko, epicentrum, 
tsunami. Činitele 
premeny, vznik 
premenených hornín. 
Typické premenené 
horniny, vlastnosti, 
využitie.- premena 
hornín, premenená 
hornina, tlak, teplota, 
bridličnatý vzhľad, fylit, 
svor, rula, mramor. 
Pozorovanie a 
rozlišovanie hornín 
Pôsobenie vonkajších 
geologických činiteľov, 
ich prejavy, 
rozrušovanie, 
prenášanie, 
usadzovanie, 
spevňovanie 
Zvetrávanie, príčiny a 

významu sopečnej 
činnosti pre človeka. 
Poznať podstatu vzniku 
vyvretých hornín. Rozlíšiť 
na ukážke hlbinnú 
vyvretú horninu. Odlíšiť 
štruktúru žuly a čadiča. 
Poznať využitie aspoň 
jednej hlbinnej vyvretej 
horniny. 
Rozlíšiť na ukážke 
hlbinnú a výlevnú 
vyvretú horninu.. Poznať 
využitie aspoň jednej 
výlevnej vyvretej 
horniny. 
Charakterizovať 
horotvornú činnosť. 
Rozlíšiť na ukážke (alebo 
načrtnúť) príklad 
poruchy zemskej kôry. 
Rozlíšiť vrásu a zlom 
podľa ich vzniku a 
charakteristických 
znakov. 
Poznať príčinu vzniku 
zemetrasenia. Uviesť 
príklad druhu 
zemetrasenia a jeho 
dôsledkov. Rozlíšiť 
rozdiel medzi ohniskom 
a epicentrom 
zemetrasenia. Poznať 
možnosti ochrany ľudí a 
budov pred dôsledkami 
zemetrasenia. 
Uviesť hlavné činitele 
premeny hornín. Opísať 
na ukážke typickú 
vlastnosť premenených 
hornín. Poznať jednu 
premenenú horninu, 
typickú vlastnosť a jej 
využitie. 
Poznať a rozlíšiť horniny 
vyvreté a premenené  
Poznať pôsobenie 
vonkajších geologických 
procesov a ich čiastkové 
procesy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 12. - Premena 
hornín a 
premenené 
horniny 

II.  13. - Vonkajšie 
geologické 
procesy 

  14. - Polročné 
opakovanie, 
hodnotenie  

15. - Usadené 
horniny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Krasové 
procesy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dôsledky. Vplyv, 
prejavy a dôsledky 
zemskej príťažlivosti. - 
zemská príťažlivosť, 
opadávanie, zrútenie, 
zosúvanie, Vplyv, 
prejavy a dôsledky 
vody.Voda - 
povrchová, morská a 
minerálna, vodná 
erózia Vplyv, prejavy a 
dôsledky ľadovcov. 
Ľadovec, horský a 
kontinentálny ľadovec, 
moréna Vplyv, prejavy 
a dôsledky vetra. 
Vietor, hríbovité 
útvary, duny, spraš 
Podstata vzniku 
usadených hornín. 
Úlomkovité, organické 
a chemické usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
usadené horniny, 
vrstva Úlomkovité 
usadené horniny; 
vznik, vlastnosti, 
využitie. - úlomkovité 
usadené horniny – 
štrk, piesok, íl, 
zlepenec, pieskovec 
Organické usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
organické usadené 
horniny: vápenec, 
rašelina, uhlie, ropa 
Chemické usadené 
horniny; vznik, 
vlastnosti, využitie. - 
chemické usadené 
horniny - kamenná soľ, 
dolomit, travertín 
Podstata krasových 
procesov. Povrchové a 
podzemné krasové 
útvary. Kvapľové a 
ľadové jaskyne. - 
krasový proces, kras, 
krasový útvar, škrapy, 
krasová jama, ponor, 

Rozlíšiť mechanické a 
chemické zvetrávanie a 
ich dôsledky. 
Poznať dôsledky zemskej 
príťažlivosti. 
Poznať dôsledky činnosti 
toku rieky a morskej 
vody. 
Poznať podstatu vzniku 
ľadovca a dôsledky 
činnosti horského 
ľadovca. 
Opísať prejavy a 
dôsledky rušivej a 
tvorivej činnosti vetra. 
Pomenovať usporiadanie 
útvarov usadených 
hornín..  
Poznať využitie 
nespevnenej a spevnenej 
úlomkovitej usadenej 
horniny 
Opísať podstatu vzniku 
organických usadených 
hornín. Uviesť príklad 
využitia organickej 
usadenej horniny. 
Poznať podstatu vzniku 
chemických usadených 
hornín. Uviesť príklad 
využitia chemickej 
usadenej horniny. 
Poznať podstatu 
krasového procesu. 
Uviesť príklad 
povrchového a 
podzemného krasového 
útvaru. Rozlíšiť kvapľovú 
a ľadovú jaskyňu podľa 
výzdoby. Uviesť príklad 
kvapľovej a ľadovej 
jaskyne na Slovensku. 
Poznať a rozlíšiť usadené 
horniny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. 
 
 
 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História Zeme 
Skameneliny a 
vek Zeme 
 Geologická 
história Zeme. 
Prahory a 
starojhory 
Prvohory 
 
Druhohory 
 
Treťohory 
 
Štvrtohory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyvieračka, jaskyňa, 
kvapeľ, kvapľová 
jaskyňa, ľadová 
jaskyňa. Pozorovanie a 
rozlišovanie usadených 
hornín 
 
Charakteristika 
skamenelín, podstata 
ich vzniku. Druhy 
skamenelín, príklady. 
Vedúca skamenelina -
vek hornín, pomerný a 
skutočný vek 
Významné geologické 
procesy, prejavy 
života, príklady 
vedúcich skamenelín, 
prahory, starohory, 
prakontinent, 
praoceán Významné 
geologické procesy, 
prejavy života, príklady 
vedúcich 
skamenelín.horotvorná 
činnosť, vrásnenie 
prvohory, vedúce 
skameneliny, trilobity, 
čierne uhlie. Významné 
geologické procesy, 
prejavy života, príklady 
vedúcich skamenelín, -
druhohory, alpínske 
vrásnenie, vedúce 
skameneliny, amonity, 
belemnity, Významné 
geologické procesy, 
prejavy života, príklady 
vedúcich skamenelín- 
treťohory, numulity, 
žraloky, dinosaury, 
predchodca človeka 
Významné geologické 
procesy, prejavy 
života, príklady 
vedúcich skamenelín, 
štvrtohory, ľadová 
doba, medziľadová 
doba, pôda, živočíchy. 
Preparovanie a 
poznávanie 
skamenelín 

 
.  
 
 
 
 
 
Charakterizovať 
skamenelinu. Uviesť 
príklad skameneliny a 
opísať proces jej vzniku. 
Poznať postup určovania 
pomerného a 
skutočného veku hornín. 
Uviesť významné 
geologické procesy v 
jednotlivých sférach 
vývoja Zeme.  
Uviesť význam 
prvohorných papradí a 
prasličiek v súčasnosti. 
Poznať na ukážke príklad 
vedúcej skameneliny 
prvohôr. 
Poznať na ukážke príklad 
vedúcej skameneliny 
druhohôr.  
Poznať dôkazy 
predchodcu človeka a 
vývoja človeka v 
treťohorách. Poznať na 
ukážke príklad vedúcej 
skameneliny treťohôr. 
Poznať dôkazy 
predchodcu človeka a 
vývoja človeka v 
štvrtohorách. Poznať na 
ukážke príklad vedúcej 
skameneliny štvrtohôr. 
Vypreparovať a určiť 
skameneliny zo vzorky 
horniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 
 
25. 
 
26. 
 
 
 
27. 
 
 
28. 
 
29. 
30. 
31. 
 
 
32. 
 
 
33. 
 

 
 
Príroda 
Slovenska 
Geologické 
jednotky 
Západných 
Karpát 
Osobitosti 
neživej 
prírody 
 
 
 
 
 
Ekologické 
podmienky 
života 
Organizmy 
a prostredie 
Neživé zložky 
prostredia 
Znečisťovanie 
neživých 
zložiek 
prostredia 
Živé zložky 
prostredia 
2Spoločenstvo 
organizmov 
Ekosystém 
Biosféra 
Biologická a 
ekologická 
rovnováha 
Globálne 
ekologické 
problémy 
Záverečné 
opakovanie, 
hodnotenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neživá príroda 
Slovenska. Geologické 
jednotky Západných 
Karpát.- Západné 
Karpaty, flyšové 
pásmo, bradlové 
pásmo, pásmo 
jadrových pohorí, 
veporské pásmo, 
gemerské pásmo. 
 
 
 
 
 
 
Organizmy a 
prostredie. Vzťahy 
organizmov s 
prostredím, 
prispôsobivosť 
organizmov 
prostrediu, 
znášanlivosť 
podmienok 
prostredia.- 
organizmus, 
prostredie, vzťahy, 
životné podmienky 
prostredia, ekológia, 
ekologická 
prispôsobivosť, 
znášanlivosť, 
aklimatizácia. Vplyv 
energie, svetla, tepla, 
vzduchu, na životné 
podmienky a procesy 
organizmov.- životné 
podmienky, svetlo, 
slnečné žiarenie, 
fotosyntéza, teplo, 
teplota tela 
organizmov, vzduch, 
dýchanie, kyslík, oxid 
uhličitý, dusík Vplyv 
vody a pôdy na životné 
podmienky a procesy 
organizmov, 
rozvádzanie látok, 
chemické procesy, 

 
 
Poznať významné 
geologické procesy a 
vývoj organizmov na 
Slovensku. Pomenovať a 
určiť podľa ukážky 
geologické jednotky 
Slovenska podľa 
typických znakov. Uviesť 
príklad a význam typickej 
horniny aspoň troch 
pásiem. 
 
 
 
 
Poznať aspoň tri 
anorganické a tri 
organické látky, ktoré sú 
súčasťou organizmov. 
Uviesť príklad závislosti 
organizmu od prostredia 
a vzájomného vzťahu 
medzi organizmami. 
Poznať prispôsobivosť 
organizmov životným 
podmienkam. Uviesť na 
príklade rozsah 
znášanlivosti podmienok 
prostredia organizmami. 
Poznať význam 
slnečného žiarenia pre 
rastliny. Rozlíšiť nároky 
rastlín a živočíchov na 
svetlo. Poznať 
prispôsobenie 
organizmov teplote 
prostredia. Poznať 
význam vzduchu pre 
rastliny a živočíchy.  
Uviesť význam vody pre 
organizmy. Preukázať na 
príklade prispôsobenie 
organizmov množstvu 
vody v prostredí. Uviesť 
zložky pôdy a ich význam 
pre organizmy. 
Uviesť príklad dôsledkov 
znečistenia vody, 
vzduchu a pôdy na život 
rastlín. Poznať dôsledky  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obeh vody, pôda, 
zvyšky organizmov, 
minerálne látky, 
biogénne prvky, 
stopové prvky, humus 
Príčiny a dôsledky 
znečisťovania vody, 
vzduchu, pôdy pre 
rastliny a živočíchy. 
Populácia. Vlastnosti 
populácie (veľkosť, 
hustota, rast), 
vnútorné a vonkajšie 
vzťahy. - ekologická 
jednotka, jedinec, 
populácia, veľkosť 
populácie, rast 
populácie, hustota 
populácie, 
konkurencia, symbióza 
(spolužitie), 
parazitizmus, hostiteľ, 
parazit, predácia, 
predátor, korisť. Typy 
spoločenstiev. 
Druhová rozmanitosť, 
štruktúra, zloženie 
spoločenstva a 
priestorové členenie. -
spoločenstvo 
(biocenóza), 
priestorová štruktúra 
spoločenstva, vrstva 
(etáž), -prírodné 
spoločenstvo (lesné, 
vodné, trávne), umelé 
spoločenstvo (poľné, 
záhradné, 



 
 
 

. 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

 

 

-  

- 

- 

 

 

 

 

- 

 
monokultúra). Zložky a 
typy ekosystémov. 
Obeh látok a tok 
energie v ekosystéme.- 
ekosystém, zložky 
ekosystému, 
suchozemský 
ekosystém, vodný 
ekosystém, obeh látok, 
tok energie, slnečná 
energia, producenty, 
konzumenty, 
rozkladače, prírodný 
ekosystém, umelý 
ekosystém, dodatková 
energia. Vlastnosti 
ekosystému 
(potravové vzťahy, 
obnovovanie a vývin 
ekosystému).- 
potravový reťazec, 
pastvovo-koristnícky 
potravový reťazec, 
rozkladný potravový 
reťazec, potravová 
sieť, potravná 
pyramída, obnova 
ekosystému, vývoj 
ekosystému. Zložky 
biosféry. - biosféra, 
biomy, stepi, savana, 
púšť, buš, tundra, 
tajga, tropické lesy, 
lesy mierneho pásma - 
obeh látok, tok 
energie. Podmienky 
udržania biologickej 
rovnováhy. Možnosti 
zachovania a 
ohrozenia ekologickej 
rovnováhy.- druhová 
rozmanitosť, biologická 
rovnováha, spätná 
väzba, ekologická 
rovnováha, stabilita 
ekosystému, 
nestabilita 
ekosystému. Príčiny, 
dopady na 
ekosystémy, možnosti 
riešenia-kyslé dažde, 
smog Príčiny, dopady 
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na ekosystémy, 
možnosti riešenia. - 
ozónová vrstva, ozón, 
ozónová diera, 
globálne otepľovanie, 
skleníkový efekt, 
skleníkové plyny, 
Príčiny, dopady na 
ekosystémy, možnosti 
riešenia.- odpady, 
druhotné suroviny, 
recyklácia, biologický 
odpad, rádioaktívny 
odpad, energia, zdroje 
energie, alternatívne 
energetické zdroje 
 
 
 
 
 
 
.  



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: FYZIKA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 6. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C DUD 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C DUD 

8. ročník 8.A, 8.B DUD 

9. ročník 9.A, 9.C DUD 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník   

6. ročník 2 2 

7. ročník 1 1 

8. ročník 2 2 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti 
žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov 
vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. 

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá 
kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a 
objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. 
Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k 
zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si obsah 
výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať. 

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú 
žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje 
vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, 
schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich 
vzájomné vzťahy. 

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú 
prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý 
empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s 
využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením 
problémov a prácou v skupinách. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným 
rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi 
problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby 
pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky. 

 

CIELE  

Žiaci 
• aplikujú empirické metódy práce - pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie 

nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov, 
• vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich 

vysvetlení, 
• prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch, 
• komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú 

komunikáciu, 
• aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, 

faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych 
vhodných informačných zdrojov, 

• rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých - kriticky myslia, 
• riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne 

humanitných predmetov, 
• rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na 

rozvoj poznania a spoločnosti, 
• posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti 

a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie, 
• pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce a 

zverené pomôcky, 
• získajú záujem o prírodu a svet techniky, 
• nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike, 
• získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia. 



OBSAH VZDELÁVANIA 

úvod do vyučovania fyziky, poučenie o BOZP; vlastnosti kvapalín: nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť  

účinky pôsobenia vonkajšej sily na hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe, Pascalov zákon; využitie 

vlastnosti kvapalín; meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom, kalibrácia, objem, značka 

V, jednotky objemu ml, l; vlastnosti plynov: stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť; využitie 

vlastností plynov, tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov, opakovanie vlastností kvapalín 

a plynov. Fyzikálna veličina, značka fyzikálnej veličiny, jednotka fyzikálnej veličiny, jednotky; látka 

a teleso, zloženie látok, ióny, kryštalické a amorfné látky; vlastnosti tuhých látok a telies: krehkosť, 

tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť; meranie hmotnosti tuhých, kvapalných a plynných telies; hmotnosť, 

značka m, jednotky hmotnosti g, kg, t; odhad dĺžky, meradlo, stupnica meradla (najmenší dielik, 

rozsah); dĺžka, značka d, jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km; objem tuhých telies, jednotky objemu 

cm3, dm3, m3, určenie objemu pravidelných telies (kocka, kváder) výpočtom; určenie objemu 

nepravidelných telies pomocou odmerného valca; rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a 

tuhých telies; opakovanie vlastností tuhých telies; navrhnúť vlastné meradlo s vlastnou merateľnou 

veličinou; plávajúce, vznášajúce a potápajúce sa telesá vo vode, meranie ich hmotnosti a objemu; 

hustota, značka ρ, jednotka hustoty g/cm3, vzťah ρ = m / V ·    vzťah medzi objemom a hmotnosťou 

telies zhotovených z rovnakej látky, hustota kvapalín. � opakovanie  hustoty tuhých a kvapalných látok; 

� určenie hustoty vody v domácnosti; vytlačený objem kvapaliny plávajúcimi telesami a potápajúcimi 

sa telesami; � porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline s hmotnosťou telesami vytlačenej 

kvapaliny, porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou telesami vytlačenej kvapaliny, 

vplyv teploty na hustotu, správanie sa telies (bubliniek) vo vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako má 

vzduch; hustota plynov, opakovanie hustoty plynných látok, hmotnosť a objem telies ponorených 

v kvapaline, praktické využitie zmeny hustoty plynov vplyvom teploty, meranie teploty, značka t, 

jednotka teploty °C, čas, značka t, jednotky času s, min, h meranie času, meranie teploty v priebehu 

času, graf závislosti teploty od času, využitie PC pri zostrojovaní grafov premena kvapaliny na plyn, 

vyparovanie, podmienky vyparovania, vlhkomer, var, teplota varu, graf závislosti teploty od času pri 

vare vody, tlak vzduchu a teplota varu premena vodnej pary na vodu, kondenzácia, teplota rosného 

bodu destilácia, modelovanie dažďa premena tuhej látky na kvapalnú, kvapalnej látky na tuhú, topenie 

tuhnutie, teplota topenia a tuhnutia pre kryštalické a amorfné látky, graf závislosti teploty od času pri 

topení a tuhnutí, meteorologické pozorovania. historické aspekty chápania pojmu teplo, staršia 

jednotka tepla cal teplo a pohyb častíc látky, teplota šírenie tepla vedením, tepelné vodiče a tepelné 

izolanty šírenie tepla prúdením a žiarením odovzdávanie a prijímanie tepla telesom, kalorimeter 

výsledná teplota pri výmene tepla medzi horúcou a studenou vodou výsledná teplota pri odovzdávaní 

tepla horúcimi kovmi (Mo, Al, Fe)vode, rozdiel dvoch teplôt (∆t)tepelná rovnováha teplo, značka Q, 

jednotka tepla J, hmotnostná tepelná kapacita, značka c, jednotka J/kg°C vzťah Q = c · m · ∆t teplo a 

premeny skupenstva energetická hodnota potravín. Vzájomné pôsobenie telies, sila účinky sily, 

gravitačná sila, silomer, orientovaná úsečka, výslednica síl, skladanie síl rovnakého a opačného smeru, 

rovnováha síl, otáčavé účinky sily, páka, moment sily, ťažisko, tlak, výpočet tlaku, tlaková sila, 

hydrostatický a atmosférický tlak, Archimedov zákon, trenie, príčiny trenia, meranie trenia, význam 

trenia, zopakovanie prebratého učiva, preverenie získaných vedomostí, pokoj a pohyb, trajektória, 

dráha, druhy pohybov, rýchlosť pohybu, jednotky rýchlosti výpočet rýchlosti, dráha, závislosť dráhy od 

času, výpočet dráhy, priemerná rýchlosť, práca, jednotka práce, výpočet práce, výkon, jednotka 

výkonu, výpočet výkonu, pohybová a polohová energia vzájomná premena polohovej a pohybovej 

energie. zákon zachovania mechanickej energie, kontrola a klasifikácia vedomostí žiakov, zdroje 

energie prírodné, netradičné zdroje, alternatívne zdroje, druhy elektrární, opakovanie získaných 

vedomostí. Slnečné svetlo, slnečná konštanta, teplo, zdroje svetla. Priamočiare šírenie svetla, 

spektrálne farby, spojité spektrum, dúha, zopakovanie prebratého učiva. Preverenie získaných 



vedomostí, odraz svetla, zákon odrazu, uhol dopadu a odrazu, opticky hustejšie a redšie prostredie. 

Zobrazenie rovinným zrkadlom. Lom svetla. Duté a vypuklé zrkadlo. Základné parametre šošoviek. 

Zobrazenie spojkou a rozptylkou. Základné časti ľudského oka. Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, okuliare, 

lupa, mikroskop, ďalekohľad. Vlastnosti magnetu : feromagnetické látky, aktivity zamerané na 

zisťovanie pólov magnetu a ich silových účinkov a neutrálneho pásma, silové účinky magnetického poľa 

a ich znázornenie pomocou indukčných čiar. Experimentálna činnosť zameraná na vysvetlenie 

získavania umelých magnetov. Magnetické pole Zeme, zemské magnetické póly. Fyzikálna podstata 

kompasu a buzoly, elektrizovanie telies trením a dotykom, aktívny experiment, zloženie atómu, 

elektrický náboj, elementárny el. náboj, jednotka el. náboja, coulomb, experimentálne zisťovanie 

elektrického náboja pomocou elektroskopu, silové účinky elektrického poľa, ich modelovanie 

a znázorňovanie pomocou siločiar, rovnorodé el. pole, elektrostatická indukcia, polarizácia izolantu, 

kompas alebo elektroskop zostrojený z jednoduchých pomôcok. Súbor pojmov, vzťahov a zručností, 

štruktúra pojmov, demonštračné experimenty, pomenovanie: zdroj, spotrebič, spojovacie vodiče 

práca s internetom pri poznávaní schematických značiek, aktívny experiment, elektrické vodiče, 

elektrické izolanty, jednosmerný elektrický prúd v el. obvode, skutočný  a dohodnutý smer  jednotky 

el. prúdu ampérmeter, schéma  zapojenia ampérmetra  v el. obvode, meranie el. prúdu, usmernený 

pohyb elektrónov ako dôsledok pôsobenia elektrických síl el. poľa, el. napätie ako fyzikálna veličina, 

jednotky el. napätia a ich premena , voltmeter, schéma zapojenia, meranie el. napätia sledovanie 

závislosti medzi el. prúdom a el. napätím, zavedenie a praktické precvičenie vzťahu U/I, elektrický 

odpor ako fyzikálna veličina, jednotky el. odporu a ich premena, aktívnym experimentom sledovať 

závislosť el. odporu od dĺžky, prierezu a merného el. odporu -výpočtové úlohy na využitie Ohmovho 

zákona a vlastností vodiča, rezistor ako súčasť el. obvodu, reostat používaný na reguláciu el. prúdu a 

ako delič napätia. Návrh a realizácia el. obvodu s regulovateľným zdrojom napätia, súbor pojmov, 

vzťahov a zručností, štruktúra pojmov a zručností, výsledné napätie, prúd a odpor spotrebičov 

zapojených sériovo, zapojenie spotrebičov za sebou.  Zostrojenie el. obvodu so 

spotrebičmi  zapojenými sériovo a výpočet výsledného odporu, zapojenie spotrebičov vedľa seba. 

Zostrojenie el. obvodu so spotrebičmi zapojenými paralelne a výpočet výsledného odporu, zavedenie 

a praktické precvičenie vzťahu na výpočet el. práce , jednotka el. práce, J, elektrický príkon a výkon, 

jednotka-  watt, Oerstedov pokus, magnetické pole v okolí vodiča s prúdom, striedanie magnetických  

pólov cievky s prúdom, Ampérovo pravidlo pravej ruky, priamoúmerná závislosť medzi veľkosťou 

magnetického poľa ,veľkosťou el. prúdu a počtom závitov, súbor pojmov, vzťahov a zručností, 

štruktúra pojmov, vzťahov a zručností, elektrolyt, kladná a záporná elektróda, kladné a záporné ióny, 

elektrolýza, Voltov článok, galvanické články, akumulátory, ionizácia plynu -blesk, iskrový výboj, 

elektrický oblúk -výboj v zriedených plynoch, hľadanie pravidiel  pri zaobchádzaní s el. spotrebičmi, 

elektrická energia, tepelná energia, svetelná energia, zmena magnetického poľa pohybom magnetu 

a zmenou el. prúdu v primárnom obvode. M. Faraday - elektromagnetická indukcia - striedavý prúd, 

časový priebeh  -alternátor- generátor striedavého prúdu -primárna a sekundárna cievka, vstupné 

a výstupné napätie, transformácia nahor a nadol, súbor pojmov, vzťahov a zručností. Štruktúra 

pojmov, vzťahov a zručností. Ako ušetriť elektrickú energiu v domácnosti. Získavanie trvalých 

vedomostí a zručností.  

 

 

 

 



Ročník: 6 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezové 

témy 

IX. 
  

Skúmanie vlastností kvapalín, 
plynov, tuhých látok a telies 

·    pochopiť praktický 
význam fyziky pre 
ľudstvo, ·    dodržiavať 
pravidlá správania sa na 
hodinách fyziky (žiak 
bezpečne manipuluje 
s učebnými pomôckami, 
rešpektuje pokyny 
vyučujúceho); ·    overiť 
jednoduchým 
experimentom vybrané 
vlastnosti kvapalín, 
·    opísať pozorované 
javy pri skúmaní 
vlastností látok; � 
odmerať objem telesa 
vhodne vybraným 
meradlom, spresňovať 
merania opakovaním 
merania a vypočítaním 
priemeru z nameraných 
hodnôt; ·    overiť 
jednoduchým 
experimentom vybrané 
vlastnosti plynov, 
·    opísať pozorované 
javy pri skúmaní 
vlastností látok;  

·    úvod do vyučovania 
fyziky, ·    poučenie 
o BOZP; ·    vlastnosti 
kvapalín: nestlačiteľnosť, 
tekutosť, deliteľnosť  
·    účinky pôsobenia 
vonkajšej sily na hladinu 
kvapaliny v uzavretej 
nádobe, Pascalov zákon; 
·    využitie vlastnosti 
kvapalín; � meranie 
objemu kvapalného 
telesa odmerným 
valcom, kalibrácia  
·    objem, značka V, 
jednotky objemu ml, l; 
·    vlastnosti plynov: 
stlačiteľnosť, tekutosť, 
rozpínavosť, deliteľnosť; 
� využitie vlastností 
plynov ·    tekutosť ako 
spoločná vlastnosť 
kvapalín a plynov  � 
opakovanie vlastností 
kvapalín a plynov  

OSR, ENV, 

  1. - Čo sa budeme učiť 

  2. - Úvod do predmetu, školenie 
bezpečnosti pri práci. 

  3. - Vlastnosti kvapalín 

  4. - Pascalov zákon 

  5. - Využitie vlastností kvapalín 

  6. - Meranie objemu 

X. 7.-8 - Objem – označenie, jednotka 

  9. - Vlastnosti plynov 

  10. - Využitie vlastností plynov 

  11. - Spoločné vlastností kvapalín 
plynov 

  12. - Čo sme sa naučili? 

  13. - Test č. 1 – Vlastnosti kvapalín a 
plynov 

XI. 
  

Skúmanie vlastností kvapalín, 
plynov, tuhých látok a telies 

·    použiť postup riešenia 
problémov: predpoklad – 
experiment – 
potvrdenie/nepotvrdenie 
predpokladu, ·    vytvoriť 
a prezentovať projekt 
primeraný obsahu 
vyučovania; ·    rozlíšiť 
termíny fyzikálna 
veličina, značka fyzikálnej 
veličiny, jednotka, značka 
jednotky,  ·    rozlíšiť 
merateľné a 
nemerateľné vlastnosti 
látok a telies; ·    rozlíšiť 

·    fyzikálna veličina, 
značka fyzikálnej veličiny, 
jednotka fyzikálnej 
veličiny, značka jednotky; 
·    látka a teleso, 
·    zloženie látok, ·    ióny, 
·    kryštalické a amorfné 
látky; ·    vlastnosti 
tuhých látok a telies: 
krehkosť, tvrdosť, 
pružnosť, deliteľnosť; 
·    meranie hmotnosti 
tuhých, kvapalných a 
plynných telies; 
·    hmotnosť, značka m, 

OSR, ENV, 
TPP 

  14. - Projekt č. 1 - vlastnosti tekutín 

  15. - Deliteľnosť tuhých látok 

  16. - Vlastnosti tuhých látok a telies 

  17. - Meranie hmotnosti 

  18.-19 - Hmotnosť – označenie, 
jednotka 

  20. - Meranie dĺžky 

XII. 21.-22 - Dĺžka – označenie, jednotka 

  23.-25 - Objem – označenie, jednotka 

  26.-27 - Objem pravidelných tuhých 
telies 



I. 28.-29 - Objem nepravidelných tuhých 
telies 

termíny látka a teleso, 
ióny, ·    poznať zloženie 
atómu, ·    rozlíšiť 
kryštalické a amorfné 
látky; ·    overiť 
jednoduchým 
experimentom vybrané 
vlastnosti tuhých telies, 
·    opísať pozorované 
javy pri skúmaní 
vlastností látok; 
·    odmerať hmotnosť 
telesa vhodne vybraným 
meradlom, spresňovať 
merania opakovaním 
merania a vypočítaním 
priemeru z nameraných 
hodnôt, ·    zaznamenať 
namerané údaje 
správnym zápisom; 
·    rozlíšiť termíny 
fyzikálna veličina, značka 
fyzikálnej veličiny, 
jednotka, značka 
jednotky; ·    odmerať 
dĺžku telesa vhodne 
vybraným meradlom, 
spresňovať merania 
opakovaním merania a 
vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt,  
·    zaznamenať 
namerané údaje 
správnym zápisom; 
·    zostrojiť graf lineárnej 
závislosti a zistiť hodnoty 
z grafu; ·    odmerať 
objem telesa vhodne 
vybraným meradlom, 
spresňovať merania 
opakovaním merania a 
vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt, 
·    zaznamenať 
namerané údaje 
správnym zápisom;  

jednotky hmotnosti g, kg, 
t; ·    odhad dĺžky, 
meradlo, stupnica 
meradla (najmenší dielik, 
rozsah); ·    dĺžka, značka 
d, jednotky dĺžky mm, 
cm, dm, m, km; ·    objem 
tuhých telies, jednotky 
objemu cm3, dm3, m3,  
·    určenie objemu 
pravidelných telies 
(kocka, kváder) 
výpočtom; ·    určenie 
objemu nepravidelných 
telies pomocou 
odmerného valca;  

  
  

Skúmanie vlastností kvapalín, 
plynov, tuhých látok a telies 

·    porovnať a určiť 
spoločné a rozdielne 
vlastnosti kvapalín, 
plynov, tuhých látok 
a telies; ·    vytvoriť a 
prezentovať projekt 
primeraný obsahu 
vyučovania, 
·    prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 
pred spolužiakmi;  

·    rozdielne a spoločné 
vlastnosti kvapalín, 
plynov a tuhých telies; � 
opakovanie vlastností 
tuhých telies; 
·    navrhnúť vlastné 
meradlo s vlastnou 
merateľnou veličinou;  

OSR, ENV 

  30. - Spoločné a rozdielne vlastnosti 
kvapalín, plynov, tuhých telies 

  31. - Čo sme sa naučili? 

  32. - Test č. 2 – Vlastností tuhých 
telies 

II. 33. - Projekt č. 2 - navrhnúť vlastné 
meradlo 

  
  

Správanie sa telies v kvapalinách a 
plynoch 

·    vysvetliť vybrané javy 
správania sa telies 
v kvapalinách; ·    riešiť 
problémy postupom: 
formulovanie problému – 
vyslovenie hypotézy – 

·    plávajúce, vznášajúce 
a potápajúce sa telesá vo 
vode, meranie ich 
hmotnosti a objemu; 
·    hustota, značka ρ, 
jednotka hustoty g/cm3, 

OSR, ENV 

  34.-35 - Vplyv hmotnosti na správanie 
telies vo vode 

  36.-37 - Vplyv objemu a tvaru telies na 
ich správanie vo vode 



  38.-40 - Hustota tuhých látok realizácia pokusov a 
meraní – spracovanie, 
posúdenie a 
interpretovanie 
výsledkov pokusov 
a meraní;  ·    vyhľadať 
hodnoty hustoty tuhých 
látok v tabuľkách, 
·    určiť hustotu tuhých 
telies z nameraných 
hodnôt ich hmotnosti a 
objemu,  ·    zostrojiť graf 
závislosti hmotnosti od 
objemu pre telesá z 
homogénnej látky,  
·    riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet 
hustoty,  ·    určiť hustotu 
tuhých telies a kvapalín z 
nameraných hodnôt ich 
hmotnosti a objemu,  
·    zostrojiť graf závislosti 
hmotnosti od objemu 
pre telesá z homogénnej 
látky; ·    vyhľadať 
hodnoty hustoty kvapalín 
v tabuľkách,  ·    určiť 
hustotu kvapalín z 
nameraných hodnôt ich 
hmotnosti a objemu, 
·    riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet 
hustoty;  

vzťah ρ = m / V ·    vzťah 
medzi objemom a 
hmotnosťou telies 
zhotovených z rovnakej 
látky ·    hustota kvapalín  

III. 41.-42 - Hustota – riešene úloh 

  43.-44 - Vzťah medzi objemom a 
hmotnosťou telies zhotovených 
z rovnakej látky 

  45.-47 - Hustota kvapalín 

IV. 
  

Správanie sa telies v kvapalinách a 
plynoch 

·    vytvoriť a prezentovať 
projekt primeraný 
obsahu vyučovania, 
·    prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 
pred spolužiakmi; 
·    vysvetliť vybrané javy 
správania sa telies 
v kvapalinách pomocou 
hustoty; � zostrojiť graf 
závislosti hmotnosti od 
objemu pre telesá z 
homogénnej látky; 
·    vysvetliť praktický 
vplyv tohto javu; � 
vysvetliť vybrané javy 
správania sa telies v 
plynoch pomocou 
hustoty; ·    vyhľadať 
hodnoty hustoty plynov v 
tabuľkách,  ·    riešiť 
úlohy s využitím vzťahu 
pre výpočet hustoty; � 
vytvoriť a prezentovať 
projekt, v ktorom tvorivo 
využije získané poznatky;  

� opakovanie  hustoty 
tuhých a kvapalných 
látok; � určenie hustoty 
vody v domácnosti; � 
vytlačený objem 
kvapaliny plávajúcimi 
telesami a potápajúcimi 
sa telesami; � 
porovnanie hmotnosti 
telies plávajúcich v 
kvapaline s hmotnosťou 
telesami vytlačenej 
kvapaliny  � porovnanie 
hmotnosti potápajúcich 
sa telies s hmotnosťou 
telesami vytlačenej 
kvapaliny  ·    vplyv 
teploty na hustotu � 
správanie sa telies 
(bubliniek) vo vzduchu a 
v plyne s väčšou 
hustotou ako má vzduch; 
·    hustota plynov � 
opakovanie  hustoty 
plynných látok, � 
hmotnosť a objem telies 
ponorených v kvapaline � 
praktické využitie zmeny 
hustoty plynov vplyvom 
teploty  

ENV, OSR, 
TPP 

  48. - Čo sme sa naučili? 

  49. - Test č. 3 – Hustota tuhých a 
kvapalných látok 

  50. - Projekt č. 3 - potápač, alebo 
ponorka 

  51.-52 - Objem kvapaliny vytlačenej 
telesami 

V. 53.-55 - Hmotnosť telies ponorených v 
kvapaline 

  56. - Vplyv teploty na hustotu 

  57. - Správanie sa telies vo vzduchu 
a plyne 

  58.-60 - Hustota plynov 

VI. 61. - Čo sme sa naučili? 

  62. - Test č. 4 – Vplyv teploty na 
hustotu, hustota plynov 

  63. - Projekt č. 4 - balón 

  64.-66 - Záverečné opakovanie 
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Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezové 

témy 

IX. 
  

TEPLOTA, SKÚMANIE PREMIEN 
SKUPENSTVA LÁTOK 

merať teplotu a čas, 
opísať pozorované javy 
pri skúmaní premien 
skupenstva látok, 
navrhnúť k meraniam 
tabuľku, zaznamenať 
časový priebeh teploty 
pri premenách 
skupenstva látok do 
tabuľky a grafu, 
analyzovať záznamy z 
meraní, objaviť z 
výsledkov experimentu 
faktory ovplyvňujúce 
vyparovanie (počiatočná 
teplota, veľkosť voľného 
povrchu kvapaliny, 
prúdenie 
vzduchu),  objaviť z 
výsledkov experimentu 
rozdiel medzi 
vyparovaním a varom, 
charakteristiky 
varu,  vyhľadať hodnoty 
teploty varu, vznik 
dažďa,Vyhľadať teploty 
topenia (tuhnutia) látok 
v tabuľkách, prezentovať 
výsledky aktivít pred 
spolužiakmi.  

meranie teploty, značka 
t, jednotka teploty °C, 
čas, značka t, jednotky 
času s, min, h meranie 
času, meranie teploty v 
priebehu času, graf 
závislosti teploty od 
času, využitie PC pri 
zostrojovaní grafov 
premena kvapaliny na 
plyn, vyparovanie, 
podmienky vyparovania, 
vlhkomer var, teplota 
varu, graf závislosti 
teploty od času pri vare 
vody, tlak vzduchu a 
teplota varu premena 
vodnej pary na vodu, 
kondenzácia, teplota 
rosného bodu destilácia, 
modelovanie dažďa 
premena tuhej látky na 
kvapalnú, kvapalnej látky 
na tuhú, topenie 
tuhnutie, teplota 
topenia a tuhnutia pre 
kryštalické a amorfné 
látky, graf závislosti 
teploty od času pri 
topení a tuhnutí, 
meteorologické 
pozorovania 

OSR, OŽZ, 
ENV, TPP 

  1. - Motivačné pokusy 

  2. - Meranie teploty. Teplomer 

X. 3. - Čas, meranie času, jednotky 
času 

  4. - Vyparovanie 

  5. - Var 

  6. -   Tlak vzduchu a var   

XI. 7. - Opakovanie 

  8. - Kontrolná práca 

  9. - Kondenzácia  

  10. - Experiment: Modelovanie 
dažďa 

XII. 11. - Topenie 

  12. - Tuhnutie 

  13. - Opakovanie 

I. 14. -   Kontrolná práca   

  15. - Projekt (Meteorológia)   

    TEPLO opísať historický prístup 
k chápaniu pojmu 
teplo,overiť 
experimentom fyzikálnu 
vlastnosť látok – tepelná 
vodivosť, opísať šírenie 
tepla vedením, 
prúdením, žiarením, 
opísať využitie tepelných 
vodičov a tepelných 
izolantov v 
praxi,  dodržať 
podmienky 
experimentu, odhadnúť 
výslednú teplotu pri 
výmene tepla medzi 
horúcou a studenou 

historické aspekty 
chápania pojmu teplo, 
staršia jednotka tepla cal 
teplo a pohyb častíc 
látky, teplota šírenie 
tepla vedením, tepelné 
vodiče a tepelné izolanty 
šírenie tepla prúdením a 
žiarením odovzdávanie a 
prijímanie tepla telesom, 
kalorimeter výsledná 
teplota pri výmene tepla 
medzi horúcou a 
studenou vodou 
výsledná teplota pri 
odovzdávaní tepla 
horúcimi kovmi (Mo, Al, 

MUV, ENV, 
OŽZ, TPP   16. - Predstavy o teple 

II. 17. - Šírenie tepla. Kalorimeter 

  18. - Výmena tepla medzi horúcou 
a studenou vodou 

  19. - Výmena tepla medzi kovmi a 
vodou 

III. 20. - Opakovanie 

  21. - Kontrolná práca 

  22. - Ako meriame teplo 

  23. - Látka a teplo. Výpočet tepla 

IV. 24. - Výpočet tepla 

  25. - Teplo a premeny skupenstva 

  26. - Energetická hodnota potravín 



V. 27. - Tepelný motor a parný stroj vodou,overiť 
experimentom 
odovzdávanie tepla 
kovmi vode,  objaviť z 
výsledkov experimentu 
faktory ovplyvňujúce 
veľkosť prijatého a 
odovzdaného tepla, 
vyhľadať hodnoty 
hmotnostnej tepelnej 
kapacity látok v 
tabuľkách,riešiť úlohy s 
využitím vzťahu pre 
výpočet tepla, overiť 
postup stanovenia 
energetickej hodnoty 
potravín (napríklad 
spaľovaním), získať 
informácie o 
energetickej hodnote 
potravín, posúdiť 
negatívne vplyvy 
spaľovacích motorov na 
životné prostredie a 
spôsoby eliminácie 
týchto 
vplyvov.zrealizovať a 
vyhodnotiť 
meteorologické 
pozorovania a merania 

Fe)vode, rozdiel dvoch 
teplôt (∆t)tepelná 
rovnováha teplo, značka 
Q, jednotka tepla J, 
hmotnostná tepelná 
kapacita, značka c, 
jednotka J/kg°C vzťah Q 
= c · m · ∆t teplo a 
premeny skupenstva 
energetická hodnota 
potravín 

  28. - Spaľovacie motory 

  29. - Príprava meteorologickej 
„stanice“ a inštalácia 

VI. 30. - Vyhodnotenie 
meteorologických meraní 

  31. - Prezentácia projektov (šírenie 
tepla) 

  32. - Opakovanie 

. 33. - Kontrolná práca 
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IX.   Sila a pohyb. Práca. Energia Získavať informácie pre 
tvorbu projektu 
z rôznych zdrojov Čítať 
s porozumením odborný 
text Správne citovať 
zdroje informácií Tvorivo 
využívať poznatky na 
vypracovanie projektu 
Prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede 
Demonštrovať  vzájomné 
pôsobenie telies 
Charakterizovať silu ako 
fyzikálnu veličinu 
Znázorniť silu 
orientovanou úsečkou 
Vysvetliť vybrané javy 
z bežného života 
súvisiace so skladaním síl 
Zostrojiť výslednicu síl 
Určiť rovnováhu síl 
pôsobiacich na teleso 
v tej istej priamke 
Pokusom overiť 
podmienky rovnováhy 

Vzájomné pôsobenie 
telies, sila Účinky sily 
Gravitačná sila Silomer 
Orientovaná úsečka 
Výslednica síl Skladanie 
síl rovnakého 
a opačného smeru 
Rovnováha síl Otáčavé 
účinky sily Páka Moment 
sily Ťažisko Tlak, výpočet 
tlaku Tlaková sila 
Hydrostatický 
a atmosférický tlak 
Archimedov zákon 
Trenie, príčiny trenia, 
meranie trenia Význam 
trenia Zopakovanie 
prebratého učiva 
Preverenie získaných 
vedomostí Pokoj 
a pohyb, trajektória, 
dráha, druhy pohybov 
Rýchlosť pohybu, 
jednotky rýchlosti 
Výpočet rýchlosti Dráha, 

OŽZ, ENV, 
TPP, OSR   1. - Skúmanie sily 

  2. - Telesá pôsobia na seba silou. 

  3. - Účinky sily 

  4. - Gravitačná sila a hmotnosť 
telesa 

  5. - Meranie sily. Znázornenie sily 

  6.-7 - Skladanie síl 

X. 8. - Rovnováha síl 

  9.-10 - Otáčavé účinky sily 

  11. - Ťažisko telesa a jeho určenie 

  12.-13 - Tlaková sila. Tlak 

XI. 14. - Sily pôsobiace v kvapalinách 

  15.-16 - Tlak v kvapalinách 

  17. - Atmosférický tlak 

  18. - Trenie. Trecia sila a jej meranie 

  19. - Škodlivé a užitočné trenie 

  20. - Projekt 1 

XII. 21. - Čo sme sa naučili 



  22. - Test 1 na páke Opísať príklady 
praktického využitia páky 
Určiť ťažisko vybraných 
telies Vysvetliť vybrané 
javy z bežného života 
súvisiace s pôsobením 
tlakovej sily Merať 
atmosférický tlak 
Demonštrovať prenos 
tlaku v kvapalinách a 
plynoch Opísať príčiny 
vzniku trecej sily 
Analyzovať situácie, 
v ktorých sa prejavujú 
účinky trenia Vymenovať 
prejavy trenia v kladnom 
a zápornom zmysle 
Riešiť úlohy zadané 
testovou formou Opísať 
pohyb telies vzhľadom 
na iné telesá Opísať 
pohyb telies cez pojmy 
dráha, čas, rýchlosť 
Rozlíšiť pohyb podľa 
trajektórie na 
priamočiary a krivočiary 
Rozlíšiť pohyb podľa 
rýchlosti na rovnomerný 
a nerovnomerný 
Zostrojiť graf 
konštantnej závislosti 
rýchlosti od času pre 
rovnomerný priamočiary 
pohyb Zostrojiť graf 
lineárnej závislosti dráhy 
od času pre rovnomerný 
pohyb Čítať údaje z grafu 
Riešiť výpočtové úlohy 
s využitím vzťahov pre 
rovnomerný pohyb 
Rozlíšiť okamžitú 
a priemernú rýchlosť 
Vypočítať priemernú 
rýchlosť pohybu telesa 
Aplikovať vzťah na 
výpočet mechanickej 
práce a výkonu Použiť 
jednotky práce a výkonu 
Rozlíšiť polohovú 
a pohybovú energiu 
telesa  Na jednoduchých 
príkladoch vysvetliť 
vzájomnú premenu 
rôznych foriem energie 
a zákon zachovania 
energie Aplikovať vzťah 
pre polohovú energiu 
telesa pri riešení úloh 
Opísať výhody 
a nevýhody využitia 
fosílnych palív Zaujať 
kladný postoj 
k opatreniam vedúcim 

závislosť dráhy od času 
Výpočet dráhy 
Priemerná rýchlosť 
Práca, jednotka práce, 
výpočet práce Výkon, 
jednotka výkonu, 
výpočet výkonu 
Pohybová a polohová 
energia Vzájomná 
premena polohovej 
a pohybovej energie. 
Zákon zachovania 
mechanickej energie 
Kontrola a klasifikácia 
vedomostí žiakov Zdroje 
energie prírodné, 
netradičné zdroje, 
alternatívne zdroje 
Druhy elektrární 
Opakovanie získaných 
vedomostí  

  23. - Pohyb telesa 

  24. - Opis pohybu telesa 

  25.-26 - Pohyb rovnomerný a 
nerovnomerný 

I. 27.-28 - Rýchlosť pohybu 

  29.-30 - Dráha pohybu 

  31. - Práca. Výkon. Energia 

  32.-33 - Mechanická práca 

II. 34. - Práca na naklonenej rovine a 
na kladke 

  35.-36 - Výkon 

  37. - Pohybová a polohová energia 

  38. - Vzájomná premena polohovej 
a pohybovej energie. 

III. 39. - Zákon zachovania mechanickej 
energie 

  40. - Čo sme sa naučili – Test 2 

  41. - Energia v prírode 

  42. - Energia zo Slnka 

  43. - Energia, ktorú vieme využiť a 
ovládnuť 

  44. - Projekt 2 



k úsporám energie 
Posúdiť zdroje energie 
využiteľné na Slovensku 
Rozlíšiť ekologicky 
výhodné od 
nevýhodných zdrojov 
energie  

    Svetlo Opísať priebeh 
experimentu aplikovať 
vzťah: tvrdenie – dôkaz 
Dokázať navrhnúť 
aparatúru na konkrétne    
meranie Zaznamenať 
namerané hodnota 
teploty a času do tabuľky 
a zostrojiť graf 
Experimentom dokázať 
premenu svetla na teplo 
Porovnať zdroje svetla – 
Slnko, žiarovka Navrhnúť 
experiment na dôkaz 
priamočiareho šírenia 
svetla Navrhnúť 
jednoduchý experiment 
na rozklad svetla Opísať 
skladanie farieb  Opísať 
absorbovanie a odraz 
farieb spektra od bieleho 
povrchu a farebných 
povrchov Riešiť úlohy 
zadané testovou formou 
Navrhnúť experiment na 
dôkaz platnosti zákona 
odrazu a lomu svetla 

Slnečné svetlo, slnečná 
konštanta Teplo Zdroje 
svetla Priamočiare 
šírenie svetla Spektrálne 
farby, spojité spektrum 
Dúha Zopakovanie 
prebratého učiva 
Preverenie získaných 
vedomostí Odraz svetla 
Zákon odrazu, uhol 
dopadu a odrazu, opticky 
hustejšie a redšie 
prostredie Zobrazenie 
rovinným zrkadlom Lom 
svetla Duté a vypuklé 
zrkadlo Základné 
parametre šošoviek 
Zobrazenie spojkou a 
rozptylkou Základné 
časti ľudského oka 
Krátkozrakosť 
Ďalekozrakosť Okuliare 
Lupa, mikroskop, 
ďalekohľad  

ENV, TPP, 
OSR   45. - Skúmanie vlastností svetla 

IV. 46. - Slnečné žiarenie, svetlo a teplo 

  47. - Zdroje svetla 

  48. - Rozklad svetla. Farby spektra 

  49. - Skladanie farebných svetelných 
lúčov 

  50. - Absorpcia svetla 

  51. - Projekt 3 

  52. - Čo sme sa naučili – Test 3 

V. 53. - Odraz a lom svetla 

  54. - Odraz svetla 

  55. - Lom svetla 

  56. - Šošovky 

  57.-58 - Prechod význačných lúčov 
šošovkami 

  59.-60 - Zobrazovanie spojnou a 
rozptylnou šošovkou 

VI. 61. - Optické vlastnosti oka 

  62. - Využitie šošoviek 

  63. - Projekt 4 

  64. - Čo sme sa naučili – Test 4 



  65.-66 - Záverečné opakovanie Znázorniť graficky 
zobrazenie predmetu 
rovinným a guľovým 
zrkadlom Čítať 
s porozumením odborný 
text Porozumieť aplikácii 
zákonitosti do 
technických zariadení 
Rozlíšiť reálnu situáciu 
od modelovania 
Znázorniť graficky 
zobrazenie predmetu 
spojkou a rozptylkou 
Vysvetliť princíp použitia 
okuliarov pri 
odstraňovaní chýb oka 
Získavať informácie pre 
tvorbu projektu 
z rôznych zdrojov Čítať 
s porozumením odborný 
text Správne citovať 
zdroje informácií Tvorivo 
využívať poznatky na 
vypracovanie projektu 
Prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede  
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IX.   Magnetické vlastnosti látok -opísať priebeh 
experimentu -aplikovať 
vzťah hypotéza-dôkaz -
zovšeobecniť na základe 
experimentálnej 
skúsenosti vlastnosti 
magnetu, -vysvetliť 
princíp určovania 
svetových strán 
kompasom,  

motivačné pokusy 
a rozprávanie k obsahu 
vyučovania magnet a 
jeho vlastnosti, 
magnetické pole Zem ako 
magnet, kompas  

OŽZ, ENV 

  1. - 1. Čo sa budeme učiť, 
bezpečnosť práce pri praktickej 
činnosti 

  2. - 2. Skúmame magnetické 
vlastnosti látok 

X. 3. - 3. Ako si vyrobiť magnet 

    Elektrické vlastnosti látok -zovšeobecniť na základe 
experimentálnej 
skúsenosti elektrické 
vlastnosti látok,  -
vysvetliť prenos 
elektrického náboja na 
elektroskope,   

stavba atómu – jadro a 
obal atómu, protón, 
neutrón,elektrón, 
zelektrizovanie telies, 
elektrický náboj kladný 
a záporný, elektrické pole  
elektroskop, 
elektrometer  

OŽZ, ENV 

  4. - 4. Zem ako magnet 

  5. - 5. Skúmame elektrické 
vlastnosti látok 

XI. 6. - 6. Prenos elektrického náboja 

  7. - 7. Elektrické pole 

  
  

Vedenie elektrického prúdu v 
kovových vodičoch 

-tvorivo využívať získané 
poznatky -overiť 
experimentom, či je látka 
vodičom elektrického 
prúdu,  -zakresliť 
elektrický obvod 
pomocou schematických 
značiek,  zapojiť 
elektrický obvod podľa 
schémy -vysvetliť na 
základe časticovej stavby 

prezentácia vlastného 
projektu preverenie 
získaných vedomostí 
elektrický obvod, časti 
elektrického obvodu, 
znázornenie elektrického 
obvodu schematickými 
značkami, elektrické 
vodiče a elektrické 
izolanty z tuhých látok, 
elektrický prúd v 

OŽZ, ENV 

  8. - 8. Projekt 1 

  9. - 9. Test 1 

XII. 10. - 10. Elektrický obvod 

  11. - 11. Elektrický prúd v kovovom 
vodiči 

  12.-13 - 12.-13. Fyzikálna veličina 
elektrický prúd, jej praktické 
meranie 



I. 14. - 14. Elektrické pole - vodič látok vedenie 
elektrického prúdu v 
kovoch,  -odmerať 
veľkosť elektrického 
prúdu a elektrického 
napätia v elektrickom 
obvode,  -zostrojiť z 
nameraných hodnôt graf 
závislosti prúdu od 
napätia pre rezistor,  -
riešiť úlohy s využitím 
Ohmovho zákona,  -
navrhnúť a zrealizovať 
meranie na dôkaz 
závislosti elektrického 
odporu od vlastností 
vodiča,  -riešiť 
kvalitatívne úlohy 
týkajúce sa elektrických 
obvodov so spotrebičmi 
zapojenými za sebou a 
vedľa seba,  -rozlíšiť 
termíny elektrická práca, 
elektrický výkon a poznať 
ich praktické využitie,  -
navrhnúť a zrealizovať 
experiment na dôkaz 
magnetického poľa v 
okolí vodiča (cievky) s 
prúdom, poznať využitie 
tohto javu,  

kovovom vodiči,  tepelné 
účinky prúdu, elektrický 
prúd, značka I, jednotky 
elektrického prúdu A, 
mA, μA, meranie 
elektrického prúdu, 
ampérmeter, elektrické 
sily a elektrické pole vo 
vodiči  elektrické napätie, 
značka U, jednotky 
elektrického napätia V, 
kV, meranie elektrického 
napätia, voltmeter, 
Ohmov zákon I = U / R, 
elektrický odpor vodiča, 
značka R, jednotky 
elektrického odporu Ω, 
kΩ, MΩ, meranie 
elektrického odporu 
rezistora  graf závislosti 
elektrického prúdu od 
elektrického napätia, 
závislosť elektrického 
odporu od vlastností 
vodiča, reostat 
preverenie získaných 
vedomostí zapojenie 
spotrebičov v 
elektrickom obvode za 
sebou,  zapojenie 
spotrebičov v 
elektrickom obvode 
vedľa seba,  elektrická 
práca, značka W, 
jednotky elektrickej 
práce J, kWh, elektrický 
príkon, značka P, 
jednotky elektrického 
príkonu W, kW, MW, 
magnetické pole v okolí 
vodiča a cievky s prúdom, 
elektromagnet  

  15. - 15. Elektrické napätie 

II. 16. - 16. Ohmov zákon 

  17. - 17. Závislosť elektrického 
odporu od vlastností vodiča 

  18. - 18. Rezistor s premenným 
odporom 

III. 19. - 19. Test 2 

  20. - 20. Sériové zapojenie 
spotrebičov 

  21. - 21. Paralelné zapojenie 
spotrebičov 

  22. - 22. Elektrická práca, príkon 

IV. 23. - 23. Magnetické pole - cievka 

  24. - 24. Elektromagnet 

  
  

Vedenie elektrického prúdu v 
kvapalinách a plynoch 

-vysvetliť na základe 
časticovej stavby látok 
vedenie elektrického 
prúdu v plynoch, poznať 
praktické využitie tohto 
vedenia,  -rešpektovať 
pravidlá bezpečnosti pri 
práci s elektrickými 
spotrebičmi a pravidlá 
ochrany pred bleskom,   

preverenie získaných 
vedomostí vedenie 
elektrického prúdu v 
kvapalinách, zdroje 
elektrického napätia,  
vedenie elektrického 
prúdu v plynoch, 
bezpečnosť pri práci s 
elektrickými 
zariadeniami,  elektrická 
energia a jej premeny 
preverenie získaných 
vedomostí  

OŽZ, ENV 

  25. - 25. Test 3 

V. 26. - 26. Elektrolýza 

  27. - 27. Chemické zdroje 
elektrického napätia 

  28. - 28. Vedenie elektrického prúdu 
v plynoch 

  29. - 29. Účinky elektrického prúdu 
na ľudský organizmus 

VI. 30. - 30. Bezpečnosť pri práci s 
elektrickými zariadeniami 

  31. - 31. Elektrická energia a jej 
premeny 

  32.-33 - 32.-33.Čo sme sa naučili – 
záverečné opakovanie 
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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: CHÉMIA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C SKN 

8. ročník 8.A, 8.B SKN 

9. ročník 9.A, 9.C SKN 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTKA PREDMETU  

Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou 

činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah 

vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v 

živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do 

zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním 

vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť 

objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, 

analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. 

 

CIELE PREDMETU  

       Žiaci  
 

 sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,  

 porozumejú chemickým javom a procesom,  

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

 rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,  

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,  

 spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,  

 získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych 
experimentov,  

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,  

 vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, 
poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a 
ľudské zdravie,  

 využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného 
prostredia.  

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

1. Látky a ich vlastnosti 

1.1. Pozorovanie vlastností látok 

1.2. Chemicky čisté látky a ich zmesi 

1.3. Voda a vzduch 

2. Premeny látok 

2.1. Čo sú chemické reakcie 



2.2. Energetické zmeny pri chemických reakciách 

2.3. Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie 

3. Zloženie látok 

3.1. Zloženie látok 

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny 

4.1. Chemické prvky 

4.2. Chemické zlúčeniny 

4.3. Chemické reakcie 

5. Zlúčeniny uhlíka 

5.1. Vlastnosti jednoduchých organických látok  

5.2. Uhľovodíky 

5.3. Deriváty uhľovodíkov 

5.4. Organické látky v živých organizmoch 

5.5. Organické látky v bežnom živote 

 

7. ročník 
      

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 

IX.   Pozorovanie vlastností látok utvárať pozitívny 
vzťah k predmetu 
chémia, oboznámiť sa 
s obsahom predmetu 
a kritériami v 
predmete - rozlíšiť 
spoločné a rozdielne 
vlastnosti látok, 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok - 
dodržiavať zásady 
správneho a 
bezpečného 
zaobchádzania s 
laboratórnymi 
pomôckami, využiť 
pomôcky pri meraní 
objemu kvapalín - 
rozlíšiť základné 
piktogramy 
označujúce 
nebezpečné látky, 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok - 
utriediť si poznatky, 
prezentovať osvojené 
poznatky 

-motivácia k 
predmetu, pravidlá 
BOZP, predstavenie 
obsahu predmetu, 
stanovenie kritérií v 
predmete, 
pozorovanie 
vlastností látok 
(skupenstvo, farba, 
zápach, rozpustnosť, 
horľavosť, správanie 
sa pri zahrievaní)) na 
modelovej skupine 
látok, laboratórny 
poriadok, základné 
laboratórne pomôcky 
a zariadenia, 
chemikálie, výstražné 
piktogramy, 
opakovanie a 
systematizácia 
poznatkov  

ENV, RLK, OZO 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Predmet skúmania a 
význam chémie 

  3. - Chémia v kuchyni 

  4. - Z kuchyne do laboratória 

  5.-6 - Čo sa nachádza v 
chemickom laboratóriu 

X. 7.-8 - Učíme sa pracovať v 
laboratóriu 

  9.-10 - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 



    Chemicky čisté látky a zmesi - roztriediť príklady 
látok na zmesi a 
chemicky čisté látky - 
uviesť príklady 
rovnorodých a 
rôznorodých zmesí  - 
rozlíšiť pojmy roztok, 
rozpustená látka, 
rozpúšťadlo - 
pripraviť roztoky 
daného zloženia 
podľa návodu, 
pripraviť (bez 
výpočtu) nasýtený 
roztok, dodržiavať 
zásady správneho a 
bezpečného 
zaobchádzania s 
laboratórnymi 
pomôckami - 
vypočítať hmotnostný 
zlomok zložky v 
roztoku, hmotnosť 
rozpustenej látky, 
rozpúšťadla a roztoku 
- realizovať postupy 
na oddeľovanie 
zložiek zmesí podľa 
návodu 
(usadzovaním, 
filtráciou, 
odparovaním, 
destiláciou, 
kryštalizáciou) - uviesť 
príklady spôsobov 
oddeľovania zložiek 
zmesí v praxi  - 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok a 
manuálne zručnosti - 
utriediť si poznatky, 
prezentovať osvojené 
poznatky 

- príklady zmesí a 
chemicky čistých 
látok, rovnorodé a 
rôznorodé zmesi, 
roztoky, rozpúšťadlo, 
rozpustená látka , 
plynné a kvapalné 
roztoky, tuhé roztoky 
(zliatiny), vodný 
roztok, nasýtený 
roztok, hmotnostný 
zlomok zložky v 
roztoku, spôsoby 
oddeľovania zložiek 
zmesí: usadzovanie, 
filtrácia , 
odparovanie, 
destilácia, 
kryštalizácia, spôsoby 
oddeľovania zložiek 
zmesí v praxi, 
opakovanie a 
systematizácia 
poznatkov  

ENV, TBZ, OZO 

  11. - Zloženie látok 

  12.-13 - Chemicky čisté látky a 
zmesi 

XI. 14. - Rovnorodé a rôznorodé 
zmesi 

  15. - Roztoky 

  16. - Vyjadrovanie zloženia 
roztokov. Hmotnostný 
zlomok 

  17.-19 - Hmotnostný zlomok v 
riešených úlohách 

  20. - Oddeľovanie zložiek zo 
zmesí 

XII. 21. - Oddeľovanie zložiek zo 
zmesí v praxi 

  22. - Príprava na 1. laboratórnu 
prácu 

  23. - 1. laboratórna práca: 
Filtrácia 

  24. - Príprava na 2. laboratórnu 
prácu 

  25. - 2. laboratórna práca: 
Kryštalizácia / Destilácia 

  26.-27 - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 

I.   Voda a vzduch vysvetliť rozdiely 
medzi rôznymi 
druhmi vôd, uviesť 
príklady rôznych 
druhov vôd, skúmať 
vlastnosti rôznych 
druhov vôd, posúdiť 
význam vody pre život 
z hľadiska príčin a 
dôsledkov ich 
znečistenia, 
modelovať 
jednoduchými 
pokusmi postupy 
čistenia vôd, vysvetliť 
rozdiel medzi 
čistením odpadových 
vôd a úpravou pitnej 

- význam vody , voda 
ako zmes látok (druh 
vody podľa 
skupenstva), voda ako 
chemicky čistá látka 
(destilovaná voda), 
voda ako zmes látok 
(druhy vody podľa 
miesta výskytu a 
podľa použitia), voda 
ako zmes látok 
(minerálna, pitná, 
úžitková, odpadová), 
úprava pitnej vody , 
čistenie odpadových 
vôd       

ENV, RLK, OZO 

  28. - Význam vody 

  29. - Druhy vôd 

  30. - Čistenie vôd 

  31. - 3. laboratórna práca: 
Meranie objemu vody 
rôznymi odmernými 
nádobami 

  32. - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 

II. 33. - Čo je vzduch. Význam 
vzduchu 

  34. - Znečistenie vzduchu 

  35. - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 



vody - vymenovať 
základné zložky 
vzduchu, chápať 
význam vzduchu pre 
život 

    Čo sú chemické reakcie uviesť príklady 
prakticky dôležitých 
chemických reakcií,  
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok a 
manuálne zručnosti - 
rozlíšiť reaktanty a 
produkty v 
chemických reakciách 
- overiť platnosť 
zákona zachovania 
hmotnosti - 
uskutočniť podľa 
návodu jednoduché 
pokusy na chemické 
zlučovanie a chemický 
rozklad - utriediť si 
poznatky, 
prezentovať osvojené 
poznatky 

- pozorovanie 
fyzikálnych a 
chemických dejov, 
zákon zachovania 
hmotnosti, chemické 
zlučovanie, chemický 
rozklad, opakovanie a 
systematizácia 
poznatkov   

ENV, OZO, MDV, OSR 

  36. - Fyzikálne a chemické deje 

  37.-38 - Skúmame fyzikálne a 
chemické deje 

III. 39. - Zákon zachovania 
hmotnosti pri chemických 
reakciách 

  40. - Chemické zlučovanie 

  41. - Chemický rozklad 

  42.-43 - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 

  
  

Energetické zmeny pri 
chemických reakciách 

- dodržiavať zásady 
bezpečnej práce s 
horľavinami, 
zdôvodniť zásady 
hasenia látok na 
modelových 
príkladoch  zo života, 
navrhnúť s pomocou 
učiteľa modelový 
pokus na hasenie, 
realizovať podľa 
návodu pokus na 
hasenie - vymenovať 
príklady 
exotermických a 
endotermických 
reakcií známych zo 
života, uskutočniť 
pokusy na meranie 
tepelných zmien pri 
chemických 
reakciách, 
zaznamenať výsledky 
pokusov do tabuliek a 
interpretovať ich - 
utriediť si poznatky, 
prezentovať osvojené 
poznatky 

- horenie , zápalná 
teplota, horľavina, 
požiar, hasenie látok, 
exotermické a 
endotermické 
reakcie, opakovanie a 
systematizácia 
poznatkov   

  

  44. - Horenie ako chemická 
reakcia 

  45. - Požiar a jeho hasenie 

IV. 46. - Hasiace látky a hasiace 
prístroje 

  47. - 4. laboratórna práca: 
Hasenie plameňa oxidom 
uhličitým 

  48. - Exotermické a 
endotermické reakcie 

  49. - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 

  
  

Rýchlosť chemických reakcií a 
jej ovplyvňovanie 

rozlišovať pomalé a 
rýchle reakcie, 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok  - 
uskutočniť a 
vyhodnotiť 

- rýchlosť chemických 
reakcii , príklady 
pomalých a rýchlych 
reakcií, faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť 
chemických reakcií – 
množstvo reagujúcich 
častíc, teplota, 

OSR, OZO, ENV, TBZ 

  50. - Skúmanie rýchlosti 
chemických reakcií 

  51. - Pomalé a rýchle reakcie v 
bežnom živote 

  52. - Priebeh chemických reakcií, 
zrážky častíc látok 



V. 53. - Vplyv množstva reagujúcich 
častíc a teploty na rýchlosť 
chemických reakcií 

experimenty vplyvu 
množstva reagujúcich 
častíc, vplyvu teploty, 
vplyvu veľkosti 
povrchu tuhého 
reaktantu, vplyvu 
katalyzátora - 
vypracovať skupinový 
školský projekt, 
prezentovať získané 
vedomosti s 
využívaním odbornej 
terminológie, vedieť 
argumentovať, 
odborne sa vyjadriť a 
zaujať - utriediť si 
vedomostí z chémie 
7. ročníka 

veľkosť povrchu 
tuhého reaktantu, 
katalyzátor, 
systematizácia 
vedomostí z chémie 
7. ročníka, záverečné 
zhodnotenie práce a 
klasifikácia    

  54. - Vplyv veľkosti povrchu 
tuhého reaktantu a 
katalyzátorov na rýchlosť 
chemických reakcií 

  55. - Ovplyvňovanie rýchlosti 
chemických reakcií v praxi 

  56. - 5. laboratórna práca: 
Skúmanie vplyvu rôznych 
látok na rýchlosť rozkladu 
peroxidu vodíka 

  57.-58 - Riešime úlohy, bádame a 
hľadáme súvislosti 

  59.-63 - Žiacke projekty 

VI. 64.-66 - Záverečné opakovanie 
učiva 

 

 

8. ročník 
 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 

IX.   Opakovanie učiva 7. ročníka utvárať pozitívny 
vzťah k predmetu 
chémia, oboznámiť 
sa s obsahom 
predmetu a 
kritériami v 
predmete - rozlíšiť 
spoločné a rozdielne 
vlastnosti látok, 
rozlíšiť základné 
piktogramy 
označujúce 
nebezpečné látky, 
roztriediť príklady 
látok na zmesi a 
chemicky čisté látky, 
rozlíšiť rovnorodé a 
rôznorodé zmesi, 
rozlíšiť pojmy roztok, 
rozpustená látka, 
rozpúšťadlo, 
vypočítať 
hmotnostný zlomok 
zložky v roztoku, 
hmotnosť 
rozpustenej látky, 
rozpúšťadla a 
roztoku, uviesť 
príklady spôsobov 
oddeľovania zložiek 
zmesí, rozlíšiť 
fyzikálne a chemické 
deje, rozlíšiť pomalé 
a rýchle chemické 
reakcie, uviesť, ako 

- motivácia k predmetu, 
pravidlá BOZP, 
predstavenie obsahu 
predmetu, stanovenie 
kritérií v predmete, 
laboratórny poriadok, 
vlastností látok, 
chemikálie, výstražné 
piktogramy, základné 
laboratórne pomôcky a 
zariadenia, chemicky 
čisté látky a zmesi , 
rovnorodé a rôznorodé 
zmesi, roztoky: 
rozpúšťadlo, rozpustená 
látka, hmotnostný 
zlomok zložky v roztoku, 
spôsoby oddeľovania 
zložiek zmesí, voda, 
vzduch, fyzikálne a 
chemické deje, pomalé a 
rýchle reakcie, faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť 
chemických reakcií, 
chemické zlučovanie a 
chemický rozklad, 
exotermické a 
endotermické deje, 
horľaviny, horenie, 
požiar, hasenie      

ENV, OZO, TBZ, OSR 

  1. - Úvodná hodina 

  2.-4 - Opakovanie učiva 7. 
ročníka 



možno ovplyvniť 
rýchlosť chemických 
reakcií, rozlíšiť 
chemické zlučovanie 
a rozklad, rozlíšiť 
exotermické a 
endotermické deje 

    Zloženie látok rozlíšiť pojmy 
chemický prvok a 
chemická zlúčenina, 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok - 
získať predstavu o 
veľkosti častíc látok, 
opísať stavbu atómu 
- používať názvy a 
značky chemických 
prvkov - vysvetliť 
vznik molekuly, 
rozlíšiť dvojatómové 
a viacatómové 
molekuly, rozlíšiť 
atómy a molekuly - 
vysvetliť vznik 
katiónu a aniónu, 
rozlíšiť katióny a 
anióny, napísať 
schému vzniku 
iónov, rozlíšiť atómy, 
molekuly a ióny - 
rozlíšiť častice prvkov 
a zlúčenín, vysvetliť 
použitie značiek a 
vzorcov pri zápise 
prvkov a zlúčenín - 
získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok - 
porovnať vlastností 
látok, vysvetliť 
pozorované zmeny 
sprevádzajúce 
rozpúšťanie látok na 
základe poznania ich 
časticového zloženia 

- makroskopický pohľad 
na chemicky čisté látky , 
pozorovanie vlastností 
látok, porovnanie 
veľkosti častíc látky, 
mikroskopický pohľad na 
látky – časticový model 
látky (atóm), stavba 
atómu a jeho model 
(elektrónový obal, jadro 
atómu, protón, neutrón, 
elektrón), chemický 
prvok, symbolické 
vyjadrenie zloženia látok 
(značky), mikroskopický 
pohľad na látky: 
časticový model látky 
(molekuly), 
mikroskopický pohľad na 
látky: časticový model 
látky (ióny), symbolické 
vyjadrenie zloženia látok 
(značky a vzorce), 
chemické prvky a 
chemické zlúčeniny, 
pozorovanie vlastností 
iónových, kovalentných a 
kovových látok (lesk, 
tvrdosť, kujnosť, 
elektrická a tepelná 
vodivosť, magnetizmus, 
rozpustnosť), chemické 
väzby v niektorých 
látkach (kovalentná a 
iónová väzba), 
systematizácia 
poznatkov, opakovanie 
tematického celku     

ENV, OZO, OSR 

  5. - Chemické prvky a 
zlúčeniny 

  6. - Atómy a chemické prvky 

X. 7. - Názvy a značky 
chemických prvkov 

  8.-9 - Molekuly a chemické 
zlúčeniny 

  10. - Ióny 

  11. - Chemické vzorce a 
oxidačné číslo 

  12. - Vlastnosti látok 

  13.-14 - Chemická väzba 

XI. 15.-16 - Opakovanie učiva 



- chápať chemickú 
väzbu ako súdržné 
pôsobenie medzi 
atómami, poznať 
funkciu elektrónov 
pri vzniku chemickej 
väzby, vysvetliť na 
príkladoch látok H2 a 
NaCl vznik 
kovalentnej  a 
iónovej väzby 

    Chemické prvky orientovať sa v PTP - 
vyvodiť možné 
vlastnosti prvkov a 
ich zlúčenín podľa 
ich umiestnenia v 
PTP, získavať návyky 
systematického 
pozorovania 
vlastností látok - 
vyvodiť možné 
vlastnosti vodíka a 
jeho zlúčenín podľa 
jeho umiestnenia v 
PTP, vymenovať 
základné vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie vodíka, 
poznať vodík ako 
biogénny prvok - 
vyvodiť možné 
vlastnosti kyslíka a 
jeho zlúčenín podľa 
jeho umiestnenia v 
PTP, vymenovať 
základné vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie kyslíka, 
poznať kyslík ako 
biogénny prvok - 
vyvodiť možné 
vlastnosti vzácnych 
plynov podľa ich 
umiestnenia v PTP, 
vymenovať základné 
vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie vzácnych 
plynov - vyvodiť 
možné vlastnosti 
halogénov a ich 
zlúčenín podľa jeho 
umiestnenia v PTP, 
vymenovať základné 
vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie halogénov, 
poznať fluór, chlór a 
jód ako biogénne 

- opis periodickej tabuľky 
prvkov (PTP) , vlastnosti 
prvkov a ich súvislosti s 
PTP, vlastnosti látok a ich 
súvislosti s PTP , 
pozorovanie vlastností 
látok, vodík, vlastnosti 
vodíka a ich súvislosti s 
PTP, kyslík, vlastnosti 
kyslíka a ich súvislosti s 
PTP, ozón, vzácne plyny, 
vlastnosti vzácnych 
plynov a ich súvislosti s 
PTP, halogény, vlastnosti 
halogénov a ich súvislosti 
s PTP, alkalické kovy , 
vlastnosti alkalických 
kovov a ich súvislosti s 
PTP, železo, vlastnosti 
železa a ich súvislosti s 
PTP, systematizácia 
poznatkov časti 
tematického celku , 
opakovanie tematického 
celku         

ENV, OZO, TBZ 

  17.-18 - Periodická tabuľka prvkov 

  19. - Kovy, polokovy a nekovy 

  20. - Vodík 

XII. 21. - 1. laboratórna práca – 
Príprava a dôkaz vodíka 

  22. - Kyslík 

  23. - 2. laboratórna práca – 
Príprava a dôkaz kyslíka 

  24. - Vzácne plyny 

  25. - Halogény 

  26. - Alkalické kovy 

I. 27. - Železo 

  28.-29 - Opakovanie učiva 



prvky - vyvodiť 
možné vlastnosti 
alkalických kovov a 
ich zlúčenín podľa 
ich umiestnenia v 
PTP, vymenovať 
základné vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie sodíka a 
draslíka, poznať 
sodík a draslík ako 
biogénne prvky - 
vyvodiť možné 
vlastnosti železa a 
jeho zlúčenín podľa 
jeho umiestnenia v 
PTP, vymenovať 
základné vlastnosti 
(skupenstvo, farba, 
reaktivita atď.) a 
použitie železa, 
poznať železo ako 
biogénny prvok - 
utriediť si poznatky, 
prezentovať 
osvojené poznatky 

    Chemické zlúčeniny uplatniť základné 
pravidlá názvoslovia 
halogenidov s 
využitím PTP, poznať 
použitie NaCl - 
uplatniť základné 
pravidlá názvoslovia 
oxidov s využitím 
PTP - porovnať 
vlastnosti oxidov, 
uviesť príklady 
použitia oxidov, 
posúdiť vplyv oxidov 
na životné prostredie 
- vysvetliť vznik 
kyslých dažďov a ich 
vplyv na životné 
prostredie - vysvetliť 
vznik skleníkového 
efektu a jeho vplyv 
na životné prostredie 
- poznať zloženie a 
kyslé vlastnosti 
kyselín, porovnať 
vlastnosti kyselín, 
uviesť príklady 
použitia kyselín. 
posúdiť vplyv kyselín 
na životné prostredie 
- poznať zloženie a 

- názvoslovie 
halogenidov, významné 
halogenidy, názvoslovie 
oxidov , oxid vápenatý, 
oxid kremičitý, oxid 
siričitý, oxid sírový oxidy 
dusíka , kyslé dažde, oxid 
uhoľnatý, oxid uhličitý , 
skleníkový efekt, kyseliny 
v domácnosti , zloženie a 
vlastnosti kyselín, 
kyselina chlorovodíková, 
kyselina dusičná, 
kyselina uhličitá, kyselina 
sírová, hydroxidy , 
zloženie a vlastnosti 
hydroxidov, hydroxid 
sodný, hydroxid 
draselný, hydroxid 
vápenatý, indikátory, soli 
, zloženie a vlastnosti 
solí, chlorid sodný, 
chlorid draselný, síran 
vápenatý, síran 
meďnatý, uhličitan 
sodný, uhličitan 
vápenatý, 
hydrogenuhličitan sodný, 
opakovanie a 

ENV, OZO, OSR, MDV 

  30.-31 - Halogenidy 

  32. - Oxidy 

II. 33.-35 - Názvoslovie oxidov 

  36. - Oxidy v stavebníctve, v 
životnom prostredí 

  37. - Kyseliny - charakteristika 

  38.-40 - Názvoslovie kyselín 

III. 41. - Významné kyseliny 

  42. - Hydroxidy 

  43. - Názvoslovie hydroxidov 

  44. - Významné hydroxidy 

  45. - Kyslosť a zásaditosť 
vodných roztokov 

IV. 46. - 3. laboratórna práca -  
Meranie pH rôznych látok 

  47.-49 - Soli, názvoslovie solí 

  50.-51 - Významné soli - vlastnosti, 
použitie 

  52. - 4. laboratórna práca – 
Príprava solí 

V. 53. - Opakovanie 



zásadité vlastnosti 
hydroxidov - 
porovnať vlastnosti 
hydroxidov, uviesť 
príklady použitia 
hydroxidov, posúdiť 
vplyv hydroxidov na 
životné prostredie - 
určiť pomocou 
indikátora pH 
roztoku, orientovať 
sa v stupnici pH - 
porovnať vlastnosti 
solí, uviesť príklady 
použitia solí - utriediť 
si poznatky, 
prezentovať 
osvojené poznatky 

systematizácia 
poznatkov   

    Chemické reakcie chápať chemickú 
reakciu ako dej, pri 
ktorom sa látky 
menia, poznať zápis 
chemickej reakcie – 
chemickú rovnicu 
ako dôsledok 
platnosti zákona 
zachovania 
hmotnosti, zapísať 
jednoduché reakcie 
chemickými 
rovnicami - overiť 
prakticky priebeh, 
prejavy a výsledky 
neutralizačných 
reakcií, uviesť 
príklady využitia 
neutralizácie - overiť 
prakticky priebeh, 
prejavy a výsledky 
redoxných reakcií, 
uviesť príklady 
využitia redoxných 
reakcií 

- chemické reakcie, 
chemické rovnice, 
pozorovanie kyslých a 
zásaditých vlastností 
látok (indikátor, kyselina, 
zásada, neutralizácia, pH 
stupnica), pozorovanie 
oxidačných a redukčných 
vlastností látok 
(oxidačno-redukčné 
reakcie)  

ENV, OZO, RLK 

  54. - Chemické reakcie a 
chemické rovnice 

  55. - Zápis chemických rovníc 
jednoduchých chemických 
reakcií 

  56. - Neutralizácia 

  57. - Zápis neutralizačných 
rovníc 

  58. - 5. laboratórna práca - 
Neutralizácia 

  59. - Redoxné reakcie 

VI. 60. - Oxidácia, redukcia 

  
  

Žiacke projekty a záverečné 
opakovanie učiva 

- utriediť si 
vedomostí z chémie 
8. ročníka - 
vypracovať 
skupinový školský 
projekt, prezentovať 
získané vedomosti s 
využívaním odbornej 
terminológie, osvojiť 
si vedomosti z 
problematiky, vedieť 
argumentovať, 
odborne sa vyjadriť a 
zaujať 

- systematizácia 
vedomostí z chémie 8. 
ročníka, príprava na 
projekt , získavanie 
informácií a materiálu a 
ich tvorivé 
spracovanie,  prezentácia 
a obhájenie projektu  

TBZ, OSR 

  61.-63 - Žiacke projekty 

  64.-66 - Záverečné opakovanie 
učiva 

 

 

9. ročník 
 



Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 

IX.   Opakovanie učiva 8. ročníka utvárať pozitívny 
vzťah k predmetu 
chémia, oboznámiť sa 
s obsahom predmetu 
a kritériami v 
predmete  - rozlíšiť 
pojmy chemický 
prvok a chemická 
zlúčenina, opísať 
častice látky, rozlíšiť 
atómy, molekuly a 
ióny, chápať 
chemickú väzbu ako 
súdržné pôsobenie 
medzi atómami - 
orientovať sa v PTP, 
porovnať vlastnosti a 
použitie vybraných 
chemických prvkov a 
ich zlúčenín, rozlíšiť 
neutralizáciu a 
redoxnú reakciu, 
zapísať jednoduché 
chemické reakcie 
chemickými 
rovnicami 

- motivácia k 
predmetu, pravidlá 
BOZP, predstavenie 
obsahu predmetu a 
nadviazanie na 
predchádzajúci ročník, 
stanovenie kritérií v 
predmete, 
makroskopický a 
mikroskopický pohľad 
na látky, chemická 
väzba, opis periodickej 
tabuľky prvkov, 
vlastnosti prvkov a ich 
súvislosti s PTP, 
vybrané chemické 
prvky a ich zlúčeniny, 
neutralizácia, redoxné 
reakcie  

ENV, OZO, OSR 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Zloženie látok 

X. 3. - Významné chemické prvky 
a zlúčeniny 

  
  

Vlastnosti jednoduchých 
organických látok 

rozlíšiť anorganické a 
organické látky, 
realizovať 
jednoduché pokusy 
na rozlíšenie a 
identifikáciu 
anorganických a 
organických látok - 
rozlíšiť uhlíkové 
reťazce, rozlíšiť typy 
väzieb v organických 
zlúčeninách 

- anorganická látka, 
organická látka, 
pozorovanie vlastností 
organických látok: 
správanie sa pri 
zahrievaní, 
rozpustnosť vo vode a 
v organických 
rozpúšťadlách, 
horľavosť, zloženie 
organických látok 
(najdôležitejšie prvky 
organických zlúčenín), 
stavba organických 
látok (štvorväzbovosť 
atómu uhlíka, uhlíkový 
reťazec, otvorený a 
uzavretý reťazec, 
jednoduchá, dvojitá a 
trojitá väzba)  

ENV, OZO, MDV 

  4. - Organické a anorganické 
látky 

  5. - Výnimočnosť atómu uhlíka. 
Väzby v organických 
zlúčeninách 

    Uhľovodíky vymenovať prírodné 
zdroje uhľovodíkov, 
spôsob ich vzniku, 
získavania, 
spracovania a 
využitia, vymenovať 
alternatívne zdroje 
energie a ich 
využívanie v 
súčasnosti - rozlíšiť 
najjednoduchšie 
uhľovodíky - utriediť 
si vedomosti o zložení 
látok, prezentovať 
osvojené poznatky 

- prírodné zdroje 
uhľovodíkov, 
uhľovodíky ako palivo, 
zloženie uhľovodíkov, 
alkány (metán, etán, 
propán, bután), 
vlastnosti a použitie 
alkánov, alkény (etén), 
vlastnosti a použitie 
eténu, alkíny (etín), 
vlastnosti a použitie 
etínu, stematizácia 
poznatkov, 
opakovanie   

OZO, ENV, KDV 

  6. - Uhľovodíky. Zdroje 
uhľovodíkov a životné 
prostredie 

XI. 7. - Zloženie uhľovodíkov 

  8. - Alkány 

  9. - Alkény 

  10. - Alkíny 

XII. 11. - Zhrnutie a opakovanie 



    Deriváty uhľovodíkov rozlíšiť uhľovodíky a 
deriváty uhľovodíkov 
- uviesť vlastnosti a 
použitie derivátov - 
zdôvodniť negatívny 
vplyv a dôsledky 
pôsobenia metanolu, 
etanolu a acetónu na 
ľudský organizmus - 
utriediť si vedomosti 
o zložení látok, 
prezentovať osvojené 
poznatky 

- derivát uhľovodíka , 
charakteristická 
skupina,  uhľovodíkový 
zvyšok, 
halogénderiváty, 
kyslíkaté deriváty 
(hydroxyderiváty, 
karbonylové 
zlúčeniny, karboxylové 
kyseliny), 
systematizácia 
poznatkov, 
opakovanie   

OZO, ENV, MDV, TBZ 

  12. - Deriváty uhľovodíkov. 
Uhľovodíkový zvyšok, 
charakteristická skupina 

  13. - Halogénderiváty 

I. 14. - Hydroxyderiváty 

  15. - Karbonylové zlúčeniny 

  16. - Karboxylové kyseliny 

II. 17. - Zhrnutie a opakovanie 

  18. - 1. laboratórna práca: 
Dôkaz prvkov viazaných v 
organických zlúčeninách 

  
  

Organické látky v živých 
organizmoch 

uviesť význam 
prírodných látok - 
uviesť vlastnosti, 
zdroje a význam 
sacharidov, 
vymenovať reaktanty 
a produkty 
fotosyntézy, rozlíšiť 
vybrané sacharidy - 
uviesť vlastnosti, 
zdroje a význam 
tukov, rozlíšiť 
vybrané tuky, dokázať 
tuky - uviesť 
vlastnosti, zdroje a 
význam bielkovín, 
rozlíšiť vlastnosti 
bielkovín, dokázať 
bielkoviny - posúdiť 
vplyv 
biokatalýzátorov na 
ľudský organizmus 

- prírodné látky, 
vlastnosti a použitie 
prírodných látok 
(sacharidy, tuky, 
bielkoviny), 
biokatalyzátory , 
enzýmy, vitamíny, 
vplyv biokatalyzátorov 
na chemické procesy v 
živých organizmoch, 
vplyv látok na 
chemické procesy v 
živých organizmoch   

OZO, ENV, MDV, TBZ 

  19. - Prírodné látky 

III. 20.-21 - Sacharidy 

  22. - 2. laboratórna práca: 
Sacharidy 

  23. - Tuky 

IV. 24. - Bielkoviny 

  25. - 3. laboratórna práca: 
Bielkoviny 

  26. - Biokatalyzátory. Zdravá 
výživa 

V. 
  

Organické látky v bežnom 
živote 

zrealizovať pokusy na 
overenie vlastností 
plastov, 
charakterizovať 
význam plastov a 
syntetických vláken - 
zrealizovať podľa 
vlastného návrhu 
pokusy na 
demonštrovanie 
pracích účinkov 
mydla  - 
charakterizovať 
význam čistiacich a 
pracích prostriedkov  
- uplatniť v praxi 
poznatky o látkach 
nebezpečných pre 
človeka a životné 
prostredie - utriediť si 
vedomosti o 
zlúčeninách uhlíka, 
prezentovať osvojené 
poznatky, utriediť si 
vedomostí z chémie 
9. ročníka, oboznámiť 
sa s hodnotením 

- vlastnosti a použitie 
polymérov , plasty a 
syntetické vlákna, 
recyklácia plastov, 
čistiace a pracie 
prostriedky, 
kozmetické prípravky, 
pesticídy , liečivá, 
lieky, vplyv látok na 
chemické procesy v 
živých organizmoch, 
drogy, vplyv látok na 
chemické procesy v 
živých organizmoch, 
systematizácia 
vedomostí z chémie, 
hodnotenie práce, 
klasifikácia    

ENV, OZO, OSR 

  27.-28 - Plasty a syntetické vlákna 

  29. - Čistiace a pracie 
prostriedky. Kozmetické 
prípravky 

VI. 30. - Pesticídy. Lieky 

  31. - Látky nebezpečné pre 
človeka 

  32.-33 - Záverečné opakovanie 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: TECHNIKA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C DUD, KOR, DUD 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C DUD, KOR, SKL 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C KOR, SKL, SKL 

8. ročník 8.A, 8.B KOR, DUD 

9. ročník 9.A, 9.C DUD/KOR, DUD/KOR  

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. 

Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza do 

priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach 

a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky. Predmet musí byť 

založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky 

pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a 

spolupráci žiakov. Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa 

učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, 

rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov 

spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku 

tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka 

v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v 

skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa 

postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im 

pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 

CIELE  

Žiaci  

 rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;  

 si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a 
pracovné podmienky;  

 experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  

 si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a bezpečnosť v 
ich bezprostrednom okolí;  

 cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

 si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a plánujú 
prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote;  

 vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej 
činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

 si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, seba aktualizáciu a na rozvíjanie 
podnikateľského myslenia;  

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si 
potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného 
zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu. 

 

 



OBSAH VZDELÁVANIA 

Školský poriadok, pracovný poriadok v školskej dielni, technika, prostredie technické – prírodné – 

spoločenské, vzťahy medzi nimi, ochrana, príroda, negatívne vplyvy techniky. Remeslo, remeselník, 

pracovný nástroj, pracovné náradie, remeslá v minulosti a v súčasnosti, výrobok, vznik výrobku: 

myšlienka – proces výroby – výrobok, návrh výrobku človeku spríjemňujúceho život. Surovina, 

materiál, polotovar, darčekový a úžitkový predmet, myšlienka, návrh, náčrt, rozmery, náradie a 

nástroje, postup práce, materiál: špajdľa, vetvička, gaštan, plastelína, kôra, latka, tenký drôt, alobal, 

kartón a pod. výrobky: náhrdelník; náušnice; náramok; zvieratko; počítadlo; svietnik; kvet; stojan na 

pero; stojan na „mobil“. Významné etapy v dejinách vývoja techniky v Európe a vo svete, vynález, 

patent, objav a ich spoločenský význam proces vzniku výrobku: myšlienka – konštruovanie – výroba – 

použitie výrobkov – likvidácia a recyklácia. Zobrazovanie v technike, návrh, náčrt, technický náčrt, 

piktogram, technický výkres, kóta, kótovanie, druhy čiar, mierka, zobrazovanie telies na jednu 

priemetňu – nárysňu, čítanie jednoduchého technického výkresu, vlastný jednoduchý výrobok. Drevo 

– stavba, štruktúra, rozdelenie, vlastnosti, drevo – ťažba, surovina, spracovanie, druhy reziva, 

polotovary, použitie, pracovné postupy: meranie a obrysovanie, rezanie, rašpľovanie, pilovanie, 

brúsenie, vŕtanie, lepenie, spájanie klincami a skrutkami, povrchová úprava, výrobok z dreva výrobky: 

kŕmidlo pre vtáčikov (do klietky; do exteriéru); stojan na varešky; počítadlo; rámik na obraz; krabička 

na šperky; stojan na „mobil“ a pod. Výroba železa a ocele, surovina kovy – rozdelenie, vlastnosti, 

polotovary, použitie pracovné postupy: meranie a obrysovanie, vyrovnávanie, strihanie, štikanie, 

ohýbanie, pilovanie, prebíjanie, vysekávanie, povrchová úprava, samostatná práca, výrobok z kovu 

výrobky: ozdobná brošňa alebo retiazka; kvet; košík; stojan na písacie potreby; oplietané vajíčko; 

zvonkohra a pod. Plasty – rozdelenie, vlastnosti, druhy, výroba plastov, surovina, použitie, likvidácia 

a recyklácia, pracovné postupy: meranie a obrysovanie, rezanie, pilovanie, vŕtanie. leštenie a 

matovanie, lepenie, spoj skrutkou, samostatná práca, výrobok z plastu. Výrobky: prívesok na kľúče; 

stierka na cesto; kvet; hodiny; škrabka na okno; pokladnička; ozdoba na vianočný stromček; 

veľkonočný svietnik a pod. Elektrická energia, výroba – premena energií, zdroje, využitie v priemysle a 

v domácnosti, šetrenie elektrickou energiou, elektrické obvody, prvky a schematické značky, schémy 

elektrických obvodov, elektrotechnická stavebnica, nebezpečný odpad – jeho zber a separovanie 

(monočlánky, batérie, akumulátory), účinky elektrického prúdu, prvá pomoc pri úraze elektrickým 

prúdom. Jednoduché stroje, mechanizmy prevody ‒ druhy a princípy, využitie (mechanické hračky, 

mechanické prístroje a zariadenia v domácnosti a v praxi). Zobrazovanie telies na tri priemetne, 

technická dokumentácia výrobku, návrh, technický výkres vlastného jednoduchého výrobku z dreva 

(kombinovaného výrobku). Technické materiály – kovy, drevo, plasty, keramické materiály, sklo, guma, 

textil, kompozitné materiály, vlastnosti a využitie pracovné postupy obrábania dreva: rezanie, 

dlabanie, vŕtanie, lepenie, spájanie skrutkami, spájanie dreva plátovaním, povrchová úprava pracovné 

postupy obrábania kovov: rezanie, pilovanie, vŕtanie, nitovanie, ohýbanie. Pracovné postupy 

obrábania plastov: vŕtanie, lepenie, ohýbanie, tvárnenie, spájanie skrutkami samostatná práca, 

výrobok kombináciou materiálov výrobky: otvárač na veká fliaš; vianočný svietnik; značkovač 

záhradného záhonu; hviezdicová miska pod kvetináč; dopravná značka; netradičný prívesok; forma na 

odlievanie panáčika /autíčka; kyprič pôdy a pod. Stroje a zariadenia – mechanické, plynové, benzínové, 

elektrické stroje a zariadenia – charakteristika, návody na obsluhu a údržbu, bezpečné používanie. Trh 

práce – povolanie ľudí, druhy pracovísk, pracovných prostriedkov, pracovných objektov, charakter a 

druhy pracovných činností, kvalifikačné, zdravotné a osobnostné požiadavky, rovnosť príležitostí na 

trhu práce, možnosti vzdelávania – náplň učebných a študijných odborov, prijímacie skúšky, informácie 

a poradenské služby, zamestnanie – pracovné príležitosti v obci (regióne), spôsoby hľadania 

zamestnania, písanie životopisu, motivačného listu, pohovor u zamestnávateľa, problémy 

nezamestnanosti, úrady práce, práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. 



Súlad osobných želaní s potrebami človeka, vzťah, ľudská práca – peniaze, finančné informácie, 

finančné inštitúcie (bankové a nebankové subjekty, dcérske spoločnosti a pobočky zahraničných bánk), 

hotovostný a bezhotovostný platobný styk, príjmy a výdavky, rozpočet domácnosti, ekonomika 

domácnosti, archivácia dôležitých dokumentov (záručné listy, úhrady platieb a pod.), Úspory, sporenie, 

možnosti sporenia, úvery, kreditná karta, úverová história a jej význam. Spôsoby, ako znížiť riziko v 

domácnosti (požiar, krádež a pod.), poistenie motorových vozidiel (PZP) – porovnanie ponúk poistenie 

stavby a domácnosti, spotrebiteľská gramotnosť (kritický spotrebiteľ). Kuchyňa (základné vybavenie, 

udržiavanie poriadku a čistoty, bezpečnosť a hygiena prevádzky), potraviny (výber, nákup, skladovanie, 

skupiny potravín, zásady zostavovania jedálneho lístka), základné zložky potravy, príprava jedál (úprava 

jedál v studenej kuchyni, základné spôsoby tepelnej úpravy, základné postupy pri príprave jedál a 

nápojov), základné znalosti o konzervovaných a trvanlivých (chladených, mrazených, sušených, 

kondenzovaných, solených a iných potravinách) vrátane skladovania, uchovávanie a podávanie 

hotových pokrmov, úprava stola a stolovanie (jednoduché prestieranie, obsluha a správanie sa pri 

stole, slávnostné stolovanie v rodine, dekorácie a kvety na stole). Denný režim – rozloženie a zloženie 

potravy v priebehu dňa, význam bielkovín, tukov a sacharidov pre zdravie človeka, význam vitamínov 

a minerálov pre zdravie človeka, pitný režim, racionálne jedlá, diétne jedlá, jedlá pre deti tradičné jedlá, 

typické jedlá iných kultúr, stravovanie v rôznych kultúrach. Základné podmienky pre pestovanie (pôda 

a jej spracovanie – rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok. Zvyšovanie úrodnosti – hnojenie, striedanie 

plodín; výživa rastlín, ochrana rastlín a pôdy). Zelenina (osivo, výsadba, priesady, jednotenie zeleniny, 

podmienky a zásady pestovania, pestovanie vybraných druhov zeleniny), okrasné rastliny (zásady 

ošetrovania izbových rastlín, rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými odrezkami, pestovanie 

vybraných okrasných drevín a kvetov, kvety v interiéri a exteriéri). Rez, jednoduchá úprava kvetov, 

jednoduché aranžovanie a viazanie kytíc. Ovocné dreviny (druhy, spôsob pestovania, uskladnenie a 

spracovanie), liečivé rastliny (pestovanie vybraných druhov rastlín, rastliny a zdravie človeka, liečivé 

účinky rastlín, jedovaté rastliny, rastliny ako drogy a ich zneužívanie, alergie). Poznávanie škodcov, 

ochrana zeleniny. Chovateľstvo (chov zvierat v domácnosti, podmienky chovu, hygiena a bezpečnosť 

chovu, kontakt so známymi i neznámymi zvieratami). Elektroinštalácia, silnoprúdová, slaboprúdová, 

základné prvky bytovej(domovej) inštalácie, elektroinštalačný materiál, spotreba elektrickej energie v 

domácnosti plynoinštalácia, základné prvky a ich funkcia, poruchy, plynové spotrebiče vodoinštalácia 

a kanalizácia, základné prvky a ich funkcia, regulácia spotreby v domácnosti kúrenie a klimatizácia v 

domácnosti, druhy kúrenia a vykurovania, regulácia spotreby tepla, poruchy, klimatizačné zariadenia, 

formy energie, výpočet spotreby energií v domácnosti revízia a údržba bytových inštalácií. Metódy 

strojového opracovania dreva, kovov a plastov obrábací stroj, obrobok –výrobok, nástroj, pohyby, 

obrábané plochy CNC stroje(aj modely) progresívne vybrané metódy obrábania materiálov: laser, 

vodný lúč, elektroerozívne obrábanie apod. Voľba profesijnej orientácie – základné princípy, 

sebapoznávanie, osobné záujmy a ciele, telesný a zdravotný stav, osobné vlastnosti a schopnosti, 

sebahodnotenie, vplyvy na voľbu profesijnej orientácie, informační základňa pre voľbu povolania, 

práca s profesijnými informáciami a využívanie poradenských služieb podnikanie –druhy a štruktúra 

organizácií, najčastejšie formy podnikania, malé a stredné podnikanie. 
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Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezové 

témy 

IX.   Človek a technika ovládať správanie sa 
v školskej dielni, zásady 
ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, 
hygiena,vysvetliť pojmy 
technika, technické 
prostredie, technické 
dielo, pozitívne 
a negatívne vplyvy 
techniky na človeka, 
prírodu, spoločnosť, na 
príkladoch zdôvodniť 
potrebu pozitívneho 
prístupu človeka k tvorbe 
techniky,projekt na tému 
ochrana prírody 

školský poriadok, 
pracovný poriadok, 
pojem technika, vzťah 
medzi technikou 
a prírodou, technikou 
a spoločnosťou, ochrana 
prírody, negatívne vplyvy 
techniky, práca na 
vlastnom projekte 

OSR, 
OŽZ,ENV   1. - BOZP, pracovný poriadok v šk. 

dielni 
  2. - Technika 

X. 3.-4 - Prístup človeka k tvorbe 
techniky 

    Človek a výroba v praxi porovnať profesie 
remeselníkov v minulosti 
a v súčasnosti,vysvetliť 
pojem výrobok, opísať 
proces vzniku 
jednoduchého 
výrobku,vyhľadať 
príklady výrobkov, 
pracovných nástrojov a 
pracovného náradia 
remeselníkov v minulosti 
a v súčasnosti,vyhodnotiť 
priebeh tematickej 
exkurzie z 
výroby,prezentovať 
návrh a zhotovenie 
vlastného jednoduchého 
výrobku z dostupných 
prírodných materiálov v 
danom regióne 

remeslo, remeselník, 
pracovný nástroj, 
pracovné náradie, 
remeslá v minulosti a v 
súčasnosti,výrobok, vznik 
výrobku: myšlienka – 
proces výroby – 
výrobok,pracovné 
nástroje a pracovné 
náradie v minulosti a 
dnes,návšteva 
drevopíly,návrh výrobku 
človeku spríjemňujúceho 
život 

OSR, OŽZ 

  5. - Remeselníci v minulosti a dnes 

  6.-7 - Výrobok 

XI. 8. - Exkurzia 

  9. - Návrh a zhotovenie 
jednoduchého výrobku 

    Úžitkové a darčekové predmety vytvoriť náčrt 
jednoduchého 
výrobku,surovina, 
materiál, polotovar, 
darčekový a úžitkový 
predmet,návrh postupu 
práce,zhotoviť navrhnutý 
výrobok,prezentácia 
výsledkov svojej práce 

myšlienka, návrh, náčrt, 
rozmery, náradie a 
nástroje, postup 
práce,materiál: kvet 
z plastových fliaš, 
pukancový veniec, 
špajdľa, vetvička, gaštan, 
plastelína, kôra, latka, 
tenký drôt, alobal, kartón 
a pod.,výrobky: hotel pre 
hmyz, náhrdelník, 
náušnice, 
náramok,  zvieratko, 
počítadlo, svietnik, kvet, 
stojan na pero, stojan na 
„mobil“ a pod.,výrobok 

OSR, OŽZ 

  10. - Náčrt jednoduchého výrobku 

XII. 11. - Vybrať technické materiály a 
nástroje na zhotovenie výrobku 

  12. - Navrhnúť postup práce pri 
zhotovení výrobku 

  13.-22 - Práca na vlastnom výrobku 

I.   Plánovanie a vedenie domácnosti OSR 



II. 23. - Funkcia peňazí vysvetliť na konkrétnych 
príkladoch funkciu peňazí 
ako prostriedku na 
zabezpečenie životných 
potrieb,uviesť príklady 
hospodárneho 
zaobchádzania s vecami, 
hospodárneho správania 
sa vo svojom okolí 
(domácnosť, škola, obec) 

vzťah ľudská práca – 
peniaze,súlad osobných 
želaní s potrebami 
človeka  

III. 
  

Domáce práce a údržba v 
domácnosti 

zostaviť plán 
upratovania,triedenie 
odpadu 

projekt, tvorba plagátu a 
projektu 

OSR 

IV. 24. - Poriadok - ako ho udržať 

  25. - Odpad z domácnosti 

    Príprava jedál a výživa orientovať sa v 
základnom vybavení 
kuchyne, používať 
základný kuchynský 
inventár a bezpečne 
obsluhovať základné 
spotrebiče , dodržiavať 
základné princípy 
stolovania, 
spoločenského správania 
sa a obsluhy pri stole v 
spoločnosti,pripraviť 
jednoduché jedlá v 
súlade so zásadami 
zdravej výživy, príprava 
tradičného jedla, jedlo 
inej kultúry 

kuchyňa (základné 
vybavenie, udržiavanie 
poriadku a čistoty, 
bezpečnosť a hygiena 
prevádzky),úprava stola a 
stolovanie (jednoduché 
prestieranie, obsluha a 
správanie sa pri stole, 
slávnostné stolovanie v 
rodine, dekorácie a kvety 
na stole),úprava jedál v 
studenej 
kuchyni,úpprava jedál v 
teplej kuchyni 

ENV,OSR 

  26. - Vybavenie kuchyne 

V. 27. - Stolovanie 

  28. - Príprava jedla - studená 
kuchyňa 

  29.-30 - Príprava jedla 

VI.   Pestovateľské práce vykonávať jednoduché 
pestovateľské činnosti, 
zvoliť vhodné pracovné 
postupy pri pestovaní 
vybraných 
rastlín,využívať kvety pre 
výzdobu 

základné podmienky pre 
pestovanie (pôda a jej 
spracovanie – rýľovanie, 
hrabanie, úprava 
hriadok; zvyšovanie 
úrodnosti – hnojenie, 
striedanie plodín; výživa 
rastlín, ochrana rastlín a 
pôdy),rez, jednoduchá 
úprava kvetov, 
jednoduché aranžovanie 
a viazanie kytíc    

ENV 

  31.-32 - Jednoduché pestovateľské 
činnosti 

. 33. - Kvetinová výzdoba 
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Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezové 

témy 

IX.   Človek a technika ovládať správanie sa 
v školskej dielni, zásady 
ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, 

školský poriadok, 
pracovný poriadok 
v školskej dielni, 
významné etapy v 

ENV, OZZ, 
OSR   1. - BOZP, pracovný poriadok v šk. 

dielni 
  2. - Vynález, patent, objav 



X. 3. - Vznik výrobku hygiena, vysvetliť 
vlastnými slovami 
rozdiely medzi 
vynálezom, patentom a 
objavom, opísať proces 
vzniku výrobku 

dejinách vývoja techniky 
v Európe a vo svete, 
vynález, patent, objav a 
ich spoločenský význam , 
proces vzniku výrobku: 
myšlienka – 
konštruovanie – výroba – 
použitie výrobkov – 
likvidácia a recyklácia  

    Grafická komunikácia v technike poukázať na základné 
rozdiely medzi 
technickým 
zobrazovaním a 
kresbou,uviesť príklady 
uplatnenia piktogramov, 
vytvoriť vlastný návrh 
piktogramu,  vybrať 
vhodný pohľad na 
zobrazenie telesa, uviesť 
príklad zobrazenia telesa 
na jednu priemetňu – 
nárysňu, porovnať 
význam základných 
druhov čiar na 
technickom náčrte a 
výkrese,určiť z 
technického výkresu 
rozmery zobrazeného 
telesa,narysovať 
zobrazenie 
jednoduchého telesa v 
jednej priemetni,priradiť 
kóty k zobrazenému 
jednoduchému 
telesu,vypracovať 
projekt na porovnanie 
rôznych druhov 
zobrazení 

zobrazovanie v technike, 
návrh, náčrt, technický 
náčrt, piktogram, 
zobrazovanie telies na 
jednu priemetňu – 
nárysňu,technický 
výkres,kóta, kótovanie, 
druhy čiar, mierka, čítanie 
jednoduchého 
technického 
výkresu,vlastný 
jednoduchý výrobok  

ENV, OZZ, 
OSR   4. - Technické zobrazovanie a 

kresba 
  5. - Piktogramy 

  6. - Zobrazovanie telies na jednu 
priemetňu - nárysňu 

XI. 7. - Druhy čiar 

  8. - Technický výkres 

  9. - Rysovanie zobrazenia 
jednoduchého telesa v jednej 
priemetni 

  10. - Kótovanie 

XII. 11. - Projekt na rôzne druhy 
zobrazení 

  
  

Technické materiály a pracovné 
postupy ich spracovania 

porovnať vlastnosti 
rôznych drevín, 
zrealizovať na výrobku 
vybrané pracovné 
postupy ručného 
obrábania dreva podľa 
technického výkresu, 
zrealizovať na výrobku 
vybrané pracovné 
postupy ručného 
obrábania dreva podľa 
technického výkresu, 

drevo – stavba, štruktúra, 
rozdelenie, vlastnosti, 
drevo – ťažba, surovina, 
spracovanie, druhy 
reziva, polotovary, 
meranie a obrysovanie, 
rezanie, rašpľovanie, 
pilovanie, brúsenie, 
vŕtanie, lepenie, spájanie 
klincami a skrutkami, 
povrchová úprava, 
meranie a obrysovanie, 

ENV, OZZ, 
OSR 

  12. - Drevo 

  13. - Výrobok z dreva 

I. 14. - Výrobok z dreva 

  15. - Kovy 

  16. - Výrobok z kovu 

II. 17. - Výrobok z kovu 

  18. - Plasty 

  19. - Výrobok z plastu 



III. 20. - Výrobok z plastu rozlíšiť základné druhy 
kovov, porovnať 
vlastnosti kovov, 
zrealizovať na výrobku 
vybrané pracovné 
postupy ručného 
obrábania plechu a drôtu 
podľa technického 
výkresu, zrealizovať na 
výrobku vybrané 
pracovné postupy 
ručného obrábania 
plechu a drôtu podľa 
technického výkresu, 
rozlíšiť základné druhy 
plastov,uviesť príklady 
použitia plastov v praxi,  
zrealizovať na výrobku 
vybrané pracovné 
postupy ručného 
obrábania plastov podľa 
technického 
výkresu,zrealizovať na 
výrobku vybrané 
pracovné postupy 
ručného obrábania 
plastov podľa 
technického výkresu 

rezanie, rašpľovanie, 
pilovanie, brúsenie, 
vŕtanie, lepenie, spájanie 
klincami a skrutkami, 
povrchová úprava,výroba 
železa a ocele, kovy – 
rozdelenie, vlastnosti, 
polotovary, 
použitie,pracovné 
postupy: meranie a 
obrysovanie, 
vyrovnávanie, strihanie, 
štikanie, ohýbanie, 
pilovanie, ozdobná 
brošňa alebo retiazka; 
kvet; košík, stojan na 
písacie potreby; oplietané 
vajíčko; zvonkohra,plasty 
– rozdelenie, vlastnosti, 
druhy, výroba plastov, 
surovina, použitie, 
likvidácia a 
recyklácia,pracovné 
postupy: meranie a 
obrysovanie, rezanie, 
pilovanie, vŕtanie,leštenie 
a matovanie, lepenie, 
spoj skrutkou, 
samostatná práca, 
výrobok z plastu,prívesok 
na kľúče; stierka na cesto; 
kvet; hodiny; škrabka na 
okno; pokladnička; 
ozdoba na vianočný 
stromček; veľkonočný 
svietnik a pod. 

  
  

Elektrická energia, elektrické 
obvody 

vysvetliť rozdiely medzi 
monočlánkom, batériou 
a 
akumulátorom,znázorniť 
prvky jednoduchých 
elektrických 
obvodov,zapojiť 
jednoduchý elektrický 
obvod na 
stavebnici,zdôvodniť 
zber nebezpečného 
odpadu, opísať hlavné 
zásady postupu 
poskytnutia prvej pomoci 
pri úraze elektrickým 
prúdom,zapojiť 
samostatne ďalšie 
elektrické obvody na el. 
stavebnici podľa schémy 

elektrická energia, výroba 
– premena energií, 
zdroje, využitie v 
priemysle a v 
domácnosti, šetrenie 
elektrickou energiou 
elektrické obvody, prvky 
a schematické značky, 
schémy elektrických 
obvodov,elektrotechnická 
stavebnica, nebezpečný 
odpad – jeho zber a 
separovanie 
(monočlánky, batérie, 
akumulátory), účinky 
elektrického prúdu prvá 
pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom 

ENV, OZZ, 
OSR 

  21. - Monočlánok, batéria, 
akumulátor 

  22. - JEO 

  23. - Zapojenie JEO 

IV. 
  

Skladáme farby pomocou 
motorčeka 

vysvetliť skladanie farieb 
pomocou motorceka, 
zapojiť samostatne 
ďalšie elektrické obvody 
na el. stavebnici podľa 
schémy 

zapojenie elektrického 
motorčeka do obvodu, 
zapojenie elektrického 
obvodu pomocou schémy 

ENV, OZZ, 
OSR 

  24. - Skladanie farieb pomocou 
motorčeka 

  25. - Elektrické obvody 

    Plánovanie a vedenie domácnosti 



  26. - Osobné príjmy a výdavky zoradiť osobné 
želania/potreby podľa 
ich dôležitosti, vysvetliť 
vzájomné vzťahy medzi 
životnými potrebami 
jednotlivca a rodiny,  
prijímať finančné 
rozhodnutia na základe 
svojich reálnych 
možností, zhodnotiť 
dôsledky finančného 
rozhodnutia, stanoviť si 
merateľné krátkodobé 
finančné ciele zoradené 
podľa priority a kroky na 
ich dosiahnutie 

príjmy a výdavky, 
rozpočet domácnosti, 
ekonomika domácnosti 
archivácia dôležitých 
dokumentov (záručné 
listy, úhrady platieb a 
pod.), spotrebiteľská 
gramotnosť (kritický 
spotrebiteľ)  

ENV, OZZ, 
OSR 

V. 27. - Finančné rozhodnutia, finančné 
ciele 

  
  

Domáce práce a údržba v 
domácnosti 

zhodnotiť svoje vlastné 
skúsenosti s prácami v 
domácnosti, ovládať 
jednoduché pracovné 
postupy pri základných 
činnostiach v domácnosti 

údržba odevov a textílií, 
upratovanie domácnosti, 
organizácia upratovania, 
postupy, prostriedky a ich 
dopad na životné 
prostredie, odpad a jeho 
ekologická likvidácia  

ENV, OZZ, 
OSR 

  28. - Práce v domácnosti 

    Príprava jedál a výživa opísať vplyv 
technologickej úpravy na 
kvalitu jedla,dodržiavať 
základné princípy 
stolovania, 
spoločenského správania 
sa a obsluhy pri stole v 
spoločnosti,udržiavať 
poriadok a čistotu 
pracovných plôch, 
dodržiavať základy 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnúť prvú 
pomoc pri úrazoch v 
kuchyni. 

uchovávanie a podávanie 
hotových 
pokrmov,úprava stola a 
stolovanie (jednoduché 
prestieranie, obsluha a 
správanie sa pri stole, 
slávnostné stolovanie v 
rodine, dekorácie a kvety 
na stole),denný režim – 
rozloženie a zloženie 
potravy v priebehu 
dňa,význam bielkovín, 
tukov a sacharidov pre 
zdravie človeka,význam 
vitamínov a minerálov 
pre zdravie človeka,pitný 
režim 

ENV, OZZ, 
OSR   29. - Stolovanie, poriadok v kuchyni, 

prvá pomoc pri úrazoch v 
kuchyni 

VI.   Práce na školskom pozemku úprava okolia školy úprava okolia školy ENV, OZZ, 
OSR   30. - Práca na školskom pozemku 

  31. - Práca na školskom pozemku 

  
  

Pôda - prírodný zdroj 
nenahraditeľnej hodnoty 

zvoliť podľa druhu 
pestovateľských činností 
správne pomôcky, 
nástroje a náradie a 
urobiť ich údržbu, 
dodržiavať technologické 
postupy, rozoznať poľné 
plodiny,kým budem , keď 
budem dospelý? 

základné podmienky pre 
pestovanie (pôda a jej 
spracovanie – rýľovanie, 
hrabanie, úprava hriadok; 
zvyšovanie úrodnosti – 
hnojenie, striedanie 
plodín; výživa rastlín, 
ochrana rastlín a pôdy), 
projekt 

ENV, OZZ, 
OSR 

  32. - Poľné plodiny 

. 33. - Voľba povolania 
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IX.   Grafická komunikácia v technike poznať pracovný 
poriadok v školskej 
dielni, BOZP, vysvetliť 
rozdiel medzi technickým 
výkresom a technickou 
dokumentáciou,určiť 
jednotlivé priemety na 
technickom výkrese, 
doplniť chýbajúci priemet 
telesa na technickom 
výkrese,uviesť príklady 
reálnych predmetov, 
ktoré je potrebné 
zobraziť viacerými 
priemetmi,narysovať 
jednoduchý technický 
výkres výrobku v troch 
priemetoch, 
naprojektovať tvar, 
rozmery, materiál a 
pracovný postup na 
jednoduchý výrobok 

školský poriadok, 
pracovný poriadok 
v školskej 
dielni,technická 
dokumentácia 
výrobku,zobrazovanie 
telies na tri priemetne, 
určovanie 
priemetov,technický 
výkres vlastného 
jednoduchého výrobku 
z dreva (kombinovaného 
výrobku) 

OSR 

  1. - Úvod do vyučovania predmetu, 
bezpečnosť v školskej dielni 

  2. - Technická dokumentácia 
výrobku 

X. 3.-4 - Zobrazovanie telies na tri 
priemetne 

  5.-6 - Návrh, technický výkres 
jednoduchého výrobku 

XI. 
  

Technické materiály a pracovné 
postupy ich spracovania 

porovnať vlastnosti 
vybraných druhov 
technických 
materiálov,vykonať 
jednoduchý experiment 
na porovnanie vybranej 
vlastnosti materiálov, 
vlastnosť aplikovať na 
príkladoch v praxi,uviesť 
príklady využitia 
vybraných druhov 
technických materiálov 
v praxi,zrealizovať na 
výrobkoch vybrané 
pracovné postupy 
ručného obrábania podľa 
technického 
výkresu,navrhnúť 
technologický postup 
zhotovenia vlastného 
výrobku 

Kovy, drevo, plasty, 
keramické materiály, 
sklo, guma, textil, 
kompozitné 
materiály,výrobok z 
dreva : rezanie, dlabanie, 
vŕtanie, lepenie,spájanie 
: skrutkami, spájanie 
dreva 
plátovaním,povrchová 
úprava dreva,výrobok z 
kovu : rezanie, pilovanie, 
vŕtanie, nitovanie, 
ohýbanie,vianočný 
svietnik, netradičný 
prívesok, podľa vlastnej 
fantázie,výrobok z plastu 
: vŕtanie, lepenie, 
ohýbanie, tvárnenie, 
spájanie 
skrutkami,vetradičný 
prívesok, výrobok podľa 
vlastnej fantázie 

ENV,OSR 

  7. - Technické materiály, ich 
vlastnosti a využitie 

  8. - Pracovné postupy obrábania 
dreva 

  9. - Jednoduché konštrukčné spoje 

  10. - Výrobok z dreva podľa 
technického výkresu 

XII. 11. - Povrchová úprava dreva 

  12. - Pracovné postupy obrábania 
kovov 

  13.-14 - Výrobok z viacerých materiálov 

I. 15. - Pracovné postupy obrábania 
plastov 

  16.-17 - Výrobok z plastu podľa 
technického výkresu 

II.   Stroje a zariadenia v domácnosti charakterizovať stroje 
a zariadenia používané 
v domácnosti, zdôvodniť 
výhody a nevýhody 
využitia strojov 
a zariadení na rôzny 
pohon,vyhľadať na 
internete návod na 
obsluhu a základnú 
údržbu strojov 
a zariadení 

stroje a zariadenia: 
mechanické, plynové, 
benzínové, elektrické, ich 
charakteristika, výhody a 
nevýhody,návody na 
obsluhu a 
údržbu,bezpečné 
používanie strojov a 
zariadení 

ENV,OSR 

  18. - Stroje a zariadenia používané v 
domácnosti a ich obsluha 

  19. - Bezpečné používanie domácich 
spotrebičov 

III.   Svet práce orientovať sa 
v pracovných činnostiach 
vybraných profesií 

povolanie ľudí, druhy 
pracovísk, charakter 
a druhy pracovných 
činností, kvalifikačné, 
zdravotné a osobnostné 
požiadavky,náplň 

ENV,OSR 

  20. - Trh práce, voľba povolania 

  21. - Možnosti vzdelávania, študijné 
odbory 

  22. - Profesie, pracovné príležitosti v 
regióne 



  23. - Hľadanie zamestnania učebných a študijných 
odborov, prijímacie 
skúšky, informačné 
a poradenské 
služby,zamestnanie – 
pracovné príležitosti 
v obci (regióne),spôsoby 
hľadania zamestnania, 
písanie životopisu, 
motivačného listu, 
pohovor 
u zamestnávateľa, 
problémy zamestnanosti, 
úrady práce, práva 
a povinnosti 
zamestnancov a 
zamestnávateľov 

IV.   Plánovanie a vedenie domácnosti vysvetliť používanie 
peňazí v bežných 
situáciách (hotovostná 
a bezhotovostná forma 
peňazí),vysvetliť, prečo je 
používanie kreditnej 
karty určitou formou 
pôžičky,vysvetliť hodnotu 
a význam tvorby 
finančnej rezervy 
v domácnosti,uviesť 
príklady rizík, ktorým 
môžu čeliť jednotlivci 
a domácnosti, na 
jednoduchých príkladoch 
názorne ukázať, ako 
poistenie 
funguje,diskutovať 
o vzťahu medzi rizikom 
a poistením,vedieť 
roztriediť príjmy 
v domácnosti a výdavky 
na domácnosť,vysvetliť, 
ako používať rozpočet na 
kontrolu vynakladania 
prostriedkov na 
dosahovanie finančných 
cieľov 

bankové subjekty, 
finančné informácie, 
hotovostný 
a bezhotovostný 
platobný styk,poistenie 
osôb, stavieb 
a domácností, 
motorových 
vozidiel,finančná 
spotrebiteľská 
gramotnosť 

OSR 

  24. - Finančné inštitúcie 

  25. - Poistenie 

  26. - Vedenie domáceho účtovníctva 

V. 27. - Spotrebiteľ 

  
  

Pestovateľské práce a 
chovateľstvo 

vykonávať jednoduché 
pestovateľské činnosti, 

základné podmienky pre 
pestovanie -pôda a jej 
spracovanie – rýľovanie, 
hrabanie, úprava hriadok 

ENV,OSR 

  28.-31 - Pôda – prírodný zdroj 

VI. 32.-33 - Exkurzia a úprava okolia školy 
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IX. 
  

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE V 
DOMÁCNOSTI 

opísať princípy činnosti 
vybraných elektrických 
spotrebičov,ovládať 
pravidlá použitia 

školský poriadok, pracovný 
poriadok v školskej dielni, 
BOZP, druhy a princíp 
činnosti elektrických 

OSR, 
OŽZ,ENV 

  1. - Úvod do vyučovania 
predmetu, BOZP 



  2.-3 - Elektrické spotrebiče v 
domácnosti a ich druhy 

vybraných elektrických 
spotrebičov v 
domácnosti,vypočítať 
spotrebu elektrickej 
energie vybraných 
spotrebičov v 
domácnosti s využitím 
energetického 
štítku,porovnať finančné 
náklady na prevádzku 
niektorých elektrických 
spotrebičov v 
domácnosti,zdôvodniť 
zber, triedenie a 
likvidáciu vyradených 
elektrických 
spotrebičov,zrealizovať 
prieskum, projekt na 
kúpu elektrického 
spotrebiča do 
domácnosti. 

spotrebičov,pravidlá 
bezpečného používania a 
obsluhy, energetický štítok, 
energetická trieda 
elektrických spotrebičov, 
výpočet spotreby elektrickej 
energie,zber, triedenie 
a likvidácia spotrebičov 

X. 4. - Pravidlá bezpečného 
používania a obsluhy 
spotrebičov 

  5.-6 - Spotreba elektrickej energie 

XI. 7. - Zber, triedenie a likvidácia 
spotrebičov 

    TECHNICKÁ ELEKTRONIKA zapojiť diódu v 
priepustnom a 
nepriepustnom 
smere,vysvetliť využitie 
diódy a tranzistora v 
elektrickom 
obvode,vyhľadať na 
internete príklady 
využitia snímačov v 
bežnom živote,uviesť 
spôsoby regulácie 
elektrických prístrojov a 
zariadení v 
domácnosti,pracovať 
samostatne s virtuálnou 
elektronickou 
stavebnicou,opísať 
princíp prenosu 
telekomunikačných 
signálov 

dióda, tranzistor, 
integrovaný obvod, 
mikročip, rezistor, 
kondenzátor,základné 
vlastnosti a rozdelenie diód, 
logické obvody,snímače a 
regulačné prvky,logické 
obvody, práca s 
elektronickou 
stavebnicou,prenos 
signálov, telekomunikačná 
technika 

OŽZ,MEV 

  8. - Elektronické súčiastky 

  9. - Dióda, zapojenie diódy 

  10. - Snímače a regulačné prvky 

XII. 11.-12 - Jednoduché elektrické obvody 

  13. - Prenos telekomunikačných 
signálov 

I.   TECHNICKÁ TVORBA vytvoriť technickú 
dokumentáciu k 
vlastnému 
jednoduchému výrobku 
v elektronickej 
podobe,vytvoriť 
reklamný leták s 
cenovou ponukou na 
predaj vlastného 
výrobku,navrhnúť 
vlastný 
výrobok,zrealizovať na 
svojom výrobku 
pracovné postupy 
ručného obrábania 
materiálov s využitím 
zapájania elektrických 
obvodov,vypracovať 
projekt vlastného 
jednoduchého 
kombinovaného 
výrobku. 

štedrovečerný stolový 
blikajúci(LED) 
stromček,konštruktér, 
technológ, konštruovanie, 
technológia výroby, 
dizajn,počítačové kresliace 
programy,dizajn a 
marketing, funkcia 
marketingu,návrh  tvorba 
technickej 
dokumentácie,autíčko z 
„nefunkčného“ mobilu, 
netradičný šach, ventilátor 
na solárny pohon 

MEV,ENV 

  14.-15 - Vlastný výrobok – blikajúci 
vianočný stromček 

  16. - Konštruktér, konštruovanie, 
technická dokumentácia 

II. 17.-18 - Kresliace počítačové programy 

  19. - Technológia výroby, dizajn, 
marketing 

III. 20. - Reklamný leták na predaj 
vlastného výrobku 

  21. - Tvorba technickej 
dokumentácie k vlastnému 
výrobku 

  22.-23 - Vlastný výrobok s využitím 
zapájania elektrických 
obvodov 



IV.   SVET PRÁCE posúdiť svoje možnosti 
pri rozhodovaní o voľbe 
vhodného povolania a 
profesijnej 
prípravy,využiť 
profesijné informácie a 
poradenské služby pre 
výber vhodného 
vzdelania,navrhnúť plán 
a časový rozvrh pre 
dosiahnutie kariérnych 
cieľov vrátane 
požiadaviek na 
vzdelanie a odbornú 
prípravu, náklady a 
možné 
zadlženie,vysvetliť 
pojem mzda (hrubá, 
čistá),uviesť príklady 
zdrojov príjmu iných než 
mzda (napr. dar, 
provízia a zisk, peňažný 
príjem domácnosti, 
štátna sociálna 
podpora),použiť 
internetovú kalkulačku 
na výpočet výšky čistej 
mzdy,identifikovať 
internetové a tlačové 
zdroje informácií o 
pracovných miestach, 
kariére a podnikaní. 

základné princípy, 
sebapoznávanie, osobné 
záujmy a ciele, telesný a 
zdravotný stav, osobné 
vlastnosti a schopnosti, 
sebahodnotenie,informačná 
základňa pre voľbu 
povolania, využívanie 
poradenských služieb,plán a 
časový rozvrh pre 
dosiahnutie kariérnych 
cieľov,mzda, hrubá a čistá 
mzda, daň z príjmu,dar, 
provízia a zisk, peňažný 
príjem domácnosti, štátna 
sociálna 
podpora,internetová 
kalkulačka na výpočet čistej 
mzdy,podnikanie, druhy a 
štruktúra organizácií, formy 
podnikania 

OSR 

  24. - Voľba profesijnej orientácie 

  25. - Vplyvy na voľbu profesijnej 
orientácie 

  26. - Projekt Moje budúce 
povolanie 

V. 27. - Hrubá a čistá mzda, daň 

  28. - Iné zdroje príjmu (dar, 
provízia, sociálna podpora) 

  29. - Výpočet čistej mzdy pomocou 
internetovej kalkulačky 

VI. 30. - Podnikanie 

    PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA pri zostavovaní 
jedálneho lístka 
zohľadniť zdravé 
potraviny, pripraviť 
vybrané tradičné 
slovenské jedlo 

základné znalosti o 
konzervovaných a 
trvanlivých 
(chladených,mrazených, 
sušených, kondenzovaných, 
solených a iných 
potravinách), vrátane 
skladovania význam 
vitamínov a minerálov pre 
zdravie človeka pitný režim 
tradičné jedlá, typické jedlá 
iných kultúr stravovanie v 
rôznych kultúrach 

OSR,VMR 

  31. - Uskladňovanie potravín 

  32. - Zdravá výživa 

. 33. - Iný kraj, iný mrav 

 

Ročník: 9 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezové 

témy 

IX.   Bytové inštalácie vysvetliť príčiny 
možných porúch 
elektrickej inštalácie a z 
nich vyplývajúce 
nebezpečenstvá pre 
človeka,vysvetliť 
pravidlá správania sa pri 
poruchách 
plynoinštalácie,uviesť 
najčastejšie poruchy 

školský poriadok, 
pracovný poriadok v 
školskej dielni, BOZP. 
Elektroinštalácia, 
silnoprúdová, 
slaboprúdová, základné 
prvky bytovej (domovej) 
inštalácie, 
elektroinštalačný 
materiál, spotreba 

OŽZ,OSR,ENV 

  1. - Úvod do vyučovanie Techniky 

  2. - Základné prvky bytovej 
elektroinštalácie 

X. 3. - Spotreba elektrickej energie v 
domácnosti 

  4. - Plynoinštalácia - základné 
prvky a ich funkcia 

  5. - Plynové spotrebiče 



  6. - Vodoinštalácia a kanalizácia - 
základné prvky a ich funkcia 

vodoinštalácie a 
kanalizácie,vyhľadať 
informácie o možnosti 
využitia solárnej a 
geotermálnej energie 
pri vykurovaní,vysvetliť 
niektoré poruchy 
vykurovacích systémov 
a základné pravidlá 
správania sa pri 
poruchách,uviesť 
príklady možností 
šetrenia energiami 

elektrickej energie v 
domácnosti. 
Plynoinštalácia, 
základné prvky a ich 
funkcia, poruchy, 
plynové spotrebiče 
vodoinštalácia a 
kanalizácia, základné 
prvky a ich funkcia, 
regulácia spotreby v 
domácnosti. Kúrenie a 
klimatizácia v 
domácnosti, druhy 
kúrenia a vykurovania, 
regulácia spotreby 
tepla, poruchy, 
klimatizačné zariadenia, 
formy energie, výpočet 
spotreby energií v 
domácnosti. Revízia a 
údržba bytových 
inštalácií  

XI. 7. - Vodoinštalácia - regulácia 
spotreby v domácnosti 

  8. - Kúrenie a klimatizácia v 
domácnosti 

  9. - Regulácia spotreby tepla 

  10. - Možnosti solárnej a 
geotermálnej energie pri 
vykurovaní 

XII. 11. - Revízia a údržba bytovej 
inštalácie 

    Svet práce preukázať v modelových 
situáciách schopnosť 
prezentovať sa pri 
vstupe na trh 
práce,identifikovať 
internetové a tlačové 
zdroje informácií o 
pracovných miestach, 
kariére a 
podnikaní,stanoviť si 
kariérne ciele 

Voľba profesijnej 
orientácie – základné 
princípy, 
sebapoznávanie, osobné 
záujmy a ciele, telesný a 
zdravotný stav, osobné 
vlastnosti a schopnosti, 
sebahodnotenie, vplyvy 
na voľbu profesijnej 
orientácie, informační 
základňa pre voľbu 
povolania, práca s 
profesijnými 
informáciami a 
využívanie 
poradenských služieb. 
Podnikanie – druhy a 
štruktúra organizácií, 
najčastejšie formy 
podnikania, malé a 
stredné podnikanie 

OSR 

  12. - Voľba profesijnej orientácie 

  13. - Práca s profesijnými 
informáciami 

I. 14. - Podnikanie – druhy a štruktúra 
organizácií 

  15. - Formy podnikania 

    Tvorivá činnosť navrhnúť technologický 
postup zhotovenia 
výrobku,zhotoviť 
výrobok s využitím aj 
ďalších pracovných 
postupov,zdôvodniť 
potrebu použitia ďalších 
pracovných postupov 
ručného spracovania 
vybraných materiálov 
pri zhotovení 
výrobku,aplikovať 
jednoduchý elektrický 
obvod na vlastnom 
výrobku,zhotoviť vlastný 
zložitejší kombinovaný 
výrobok podľa nimi 
navrhnutého projektu 

praktické činnosti 
zamerané na 
zhotovovanie 
navrhnutých výrobkov, 
kombinované pracovné 
námety, ďalšie 
dostupné pracovné 
postupy z oblasti 
opracovania dreva, 
kovov, plastov a z 
oblasti elektrotechniky, 
návrh a technický výkres 
vlastného zložitejšieho 
kombinovaného 
výrobku, dizajn 

OŽZ,MDV,ENV 

  16.-17 - Návrh a technický výkres 
vlastného zložitejšieho 
kombinovaného výrobku 

II. 18. - Pracovné postupy opracovania 
materiálov 

  19.-20 - Zhotovenie navrhnutého 
výrobku 

III.   Strojové opracovanie materiálov MDV,ENV 



  21. - Strojové opracovanie dreva, 
kovov a plastov 

rozlíšiť podľa princípu 
obrábania (tvary 
obrábaných plôch) 

Metódy strojového 
opracovania dreva, 
kovov a plastov. 
Obrábací stroj, obrobok 
– výrobok, nástroj, 
pohyby, obrábané 
plochy. CNC stroje (aj 
modely). Progresívne 
vybrané metódy 
obrábania materiálov: 
laser, vodný lúč, 
elektroerozívne 
obrábanie a pod.  

  22. - Obrábacie stroje 

  23. - Práca s drevom 

IV. 24.-25 - Práca s kovom 

  
  

Plánovanie a vedenie 
domácnosti 

rozlíšiť pojmy 
zamestnanec, 
zamestnávateľ 
oboznámenie  sa s 
pojmami zákonník práce 

súlad osobných želaní s 
potrebami človeka,vzťah 
ľudská práca – 
peniaze,finančné 
informácie, finančné 
inštitúcie (bankové a 
nebankové,subjekty, 
dcérske spoločnosti a 
pobočky zahraničných 
bánk),hotovostný a 
bezhotovostný platobný 
styk 

OSR 

  26.-27 - Práca a pláca 

V. 28.-29 - Platby cez internet; Archivácia; 
Poistenie 

VI.   Príprava jedál a výživa dodržiavať základné 
princípy stolovania, 
spoločenského 
správania sa a obsluhy 
pri stole v 
spoločnosti,udržiavať 
poriadok a čistotu 
pracovných plôch, 
dodržiavať základy 
hygieny 

príprava jedál (úprava 
jedál v studenej kuchyni, 
základné 
spôsoby,tepelnej 
úpravy, základné 
postupy pri príprave 
jedál a 
nápojov),príprava jedál 
(úprava jedál v studenej 
kuchyni, základné 
spôsoby 

ENV,OSR 

  30.-31 - Hlad je najlepší kuchár 

  32.-33 - Zásady zdravej výživy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: TECHNIKA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C KOL, BAĎ 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C BAĎ, KOL 

7. ročník 7.A, 7.B. 7.C BAĎ, KOL 

8. ročník 8.A, 8.B BAĎ, KOL 

9. ročník 9.A, 9.C BAĎ, KOL 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



1.Charakteristika predmetu: 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyziologických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Pomáha odstraňovať nedostatky u zdravotne oslabených žiakov. Utvára 

kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a športu. Výrazne prispieva k psychickému, 

sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej 

činnosti. Pomáha hľadať a rozvíjať pohybovo nadaných žiakov. 

 

2.Ciele predmetu:  

Všeobecným cieľom je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej 

úrovni, osvojovať si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju 

pohybovú gramotnosť, všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej 

pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o svoje zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií: 

 

3. Kľúčové  kompetencie: 

Pohybové kompetencie 

- žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 
civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom 
pohybovom režime 

- pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania pohybových 
zručností 

vytvára si vlastnú pohybovú identitu a pohybovú gramotnosť 

 

Kognitívne kompetencie 

žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na 

úlohy ochrany svojho zdravia 

vie používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností 

vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti 

dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru 

vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote 

vie posúdiť úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem 

vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí 

dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti 



pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus 

 

Komunikačné kompetencie 

 

žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať 

vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti 

vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch 

a sprostredkovať informácie iným 

má schopnosť byť objektívnym divákom 

 

Učebné kompetencie 

 

žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu 

vie sa motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc,...) 

a buduje si svoje celoživotné návyky ( pravidelné športovanie, zdravé stravovanie a i.) 

vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred 

zranením 

 

Interpersonálne kompetencie 

 

žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe a iným 

efektívne pracuje v kolektíve, aktívne sa zapája do spoločných činností 

zaujíma sa o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony 

vie sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale 

i v živote 

 

Postojové kompetencie 

 

žiak sa zapája do školskej záujmovej činnosti a mimoškolskej telovýchovnej a športovej činnosti 

vie využívať poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu 

dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera 

dodržiava princípy fair-play 



využíva poznatky, skúsenosti, zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so 

zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody 

 

4.Obsah vzdelávania 
 

Rozvoj kompetencií žiaka vo vzťahu k hlavným cieľom predmetu sa uskutočňuje prostredníctvom 

obsahu v nasledujúcich štyroch moduloch 

 

       a/ Zdravie a jeho poruchy  

       b/ Zdravý životný štýl 

       c/ Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

       d/ Športové činnosti pohybového režimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

 

         a/ Zdravie a jeho poruchy  

pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

vedieť poskytnúť prvú pomoc 

vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie 

mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto 

 

Pohybový obsah modulu – základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenia, relaxačné 

a dýchacie cvičenia, cvičenia na správne držanie tela, východiskové polohy, cvičenie na lavičkách, 

tanečné kroky a poskoky, strečing, cvičenia s náčiním, špecifické cvičenie na jednotlivé poruchy 

zdravia a pod. 

 

          b/ Zdravý životný štýl 

poznať a dodržiavať zásady správnej výživy 

zaradiť a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase 

mať predstavu o svojich pohybových možnostiach 

pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy 

 



Pohybový obsah modulu –všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, 

masáž, jogging, chôdza s behom, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, hody na cieľ, 

prekážkové dráhy, a pod. 

 

          c/ Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 

poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti 

vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností 

vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov 

vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti 

 

Pohybový obsah modulu – športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje – cvičenia a prostriedky 

atletiky, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, a pod. Pohybové činnosti, ktoré prispievajú 

k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti – telovýchovné a športové činnosti 

kondičnej gymnastiky ( cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na 

náradí), aerobik, body styling, cyklistika, a pod. 

 

 

           d/ Športové činnosti pohybového režimu 

 

využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti 

vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti 

prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti 

preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach 

mať príjemný zážitok z vykonávanej športovej činnosti 

 

Pohybový obsah modulu – športové činnosti, pri ktorých, podľa pravidiel, dochádza k stretu medzi 

jednotlivcami. Vyžadujú schopnosť ovládania       techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť 

predvídať a vôľu víťaziť – džudo, zápasenie, karate a ďalšie športy ako aj individuálne športy – tenis, 

stolný tenis, bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych 

športoch s akcentom na ich uplatnenia v živote, zorientovanie sa v základoch techniky a taktiky 

sebaobrany; 

športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Súperenie medzi kolektívmi – 

športové a netradičné hry – basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, nohejbal, hokej, florbal, 

hokejbal, plážový volejbal, ringo, kolky, a pod. Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvinúť, 



toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené HČJ a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu herných činností 

a herných kombinácií vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia; 

športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s náčiním 

a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus – tanec, športová 

gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, 

skoky na trampolíne, zdravotne orientované cvičenia, cvičenie vo vode, a pod. Sledujú rozvíjanie 

tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov celého tela 

v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu 

pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, vytvárania pozitívnych 

zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových zručností kreatívnych 

individuálnych a estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a rozumieť im; 

športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, adaptovaním sa na 

zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže 

a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú- bežecké a zjazdové lyžovanie, 

kanoistika, veslovanie, plávanie, turistka, kolieskové korčuľovanie, biatlon, jogging, orientačný beh, 

lezenie, kempovanie, cyklistika, apod. Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných 

síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získal schopnosť  lepšej orientácie v prostredí 

a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím 

prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, otužilosti a získavanie schopnosti prekonávania 

prekážok. Zmyslom je ďalej zdokonalenie osvojených pohybových zručností aspoň z jedného 

zimného, jedného letného športu a jedného športu vo vode; 

 

Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (TC), ktoré 

sú rozdelené na základné a výberové. Ciele modulu a/, a čiastočne modulu b/ sa plnia 

prostredníctvom obsahu TC. Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov c/ a d/ 

prostredníctvom všetkých ostatných TC. Obsah TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla ,a zároveň aj 

mala, osvojiť väčšina žiakov. 

V ročnom pláne učiva sa základné TC – Poznatky z telesnej výchovy a športu a Všeobecná gymnastika 

vyučujú ako súčasť každej vyučovacej hodiny telesnej výchovy. Ostatné tematické celky sa vyučujú 

v každom ročníku. Každý TC je odučený počas školskej dochádzky dvakrát. 

Jeden výberový TC je odučený v každom ročníku. Ich výber umožňujú podmienky školy, záujmy 

žiakov, záujmy učiteľa a pod. Výberový TC rešpektuje plnenie cieľov telesnej výchovy a bezpečnosť pri 

cvičení 

 

Prehľad tematických celkov 

 

A.  Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej výchovy a športu 

Všeobecná gymnastika 

Atletika 

Základy gymnastických športov 

Športové hry 



Plávanie 

Sezónne činnosti 

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

S P O L U 66 hodín 

 

B. Výberové tematické celky 

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry 

Korčuľovanie 

Korčuľovanie in line 

Snowboarding 

Cvičenie v posilňovni 

Bedminton 

Športové úpoly a sebaobrana 

Ľadový hokej 

Tance (základy spoločenských tancov, disko tancov, ľudových tancov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


