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ÚVOD 

V súčasnej informačnej spoločnosti, v ktorej je biológia jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 

vedných odborov, kedy sa v svetových biologických databázach hromadí obrovské množstvo 

dynamických dát a poznatkov, sa zdá byť nevyhnutné prispôsobiť dobe aj metódy a formy výučby 

biológie na základnej škole. 

Zbierka, ktorú držíte v rukách, je určená pre učiteľov biológie, metodikov, študentov učiteľstva, 

ktorí sa pripravujú na ich budúce povolanie. Zbierka vznikla ako výstup riešenia národného projektu IT 

Akadémia. Na jej tvorbe sa podieľali vysokoškolskí pracovníci a učitelia základných škôl. 

V tejto zbierke nájdete 79 overených metodických postupov bádateľsky orientovanej výučby, 

kde sa často ponúka príležitosť zapojiť digitálne technológie. Výber tém je vypracovaný v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom predmetu Biológia ISCED2. K metodickým postupom zbierky je 

vytvorený on-line portál so všetkými doplňujúcimi materiálmi pre učiteľov a žiakov. Doplňujúce 

materiály (pracovné listy, nástroje formatívneho hodnotenia, obrazové prílohy, prezentácie a pod.), 

ktoré sú vytvorené v rôznych verziách, tvoria prílohy, na ktorých sa metodiky v zbierke odvolávajú. 

Je potrebné a priam nevyhnutné uplatňovať vo vyučovacom procese metódy, stratégie 

a techniky, ktoré sú orientované na vyššie poznávacie funkcie. Učenie sa bádaním v širšom zmysle slova 

má vyvolať a sýtiť zvedavosť žiakov a dávať im príležitosť pre samostatné objavovanie poznatkov. 

Vyslovovať predpovede a predpoklady, klásť otázky a zisťovať odpovede sú najčastejšími prvkami 

postupov. Bádanie sa nezužuje len na praktické činnosti. Je to aj práca s odborným textom, nájdením 

súvislostí, plánovaním postupov, usporiadaním údajov do tabuliek a grafov, navrhnutím činností, 

tvorbou projektu, prezentovaním zistení a argumentáciou v prospech vlastných výsledkov. Rozvíjajú sa 

tiež technické aj mäkké zručnosti, na ktoré sa dá nadviazať na strednej škole.  

Aktivity sú zasadené do trojfázového alebo päťfázového učebného rámca, ktoré sú známe pod 

označením EUR a 5E. Cieľom uvedených modelov výučby je v prvej fáze – evokácia, resp. zapojenie – 

zaujať žiakov a vzbudiť ich záujem nadviazaním na ich doterajšie poznatky zaujímavou otázkou a zapojiť 

ich do činnosti, ktorá bude nasledovať. Získavanie nových poznatkov vo fáze uvedomenia významu 

v modeli EUR rozdeľuje rámec 5E na tri samostatné časti: skúmanie, kedy žiaci sami hľadajú odpovede 

na otázky, vysvetlenie, keď svoje zistenia prezentujú pod vedením učiteľa a ladia v diskusii, rozšírenie, 

keď nový poznatok aplikujú, študujú podrobnosti a prehlbujú svoje poznatky. Poslednou fázou v oboch 

modeloch je reflexia, resp. hodnotenie, keď sa žiaci vyjadrujú vlastnými slovami k tomu čo robili a čo 

sa naučili, vyjasňujú si nezrovnalosti a učiteľ odhaľuje prípadné miskoncepcie. Jedná sa o formatívne 

hodnotenie a sebareflexiu. Odporučené nástroje vo forme tabuliek, lístkov pri odchode a pod. môžu 

zlepšiť vzájomnú spätnú väzbu učiteľ-žiak. Nadväzujúca úloha, ktorú žiaci riešia doma, nemusí byť 

povinná, indikuje individuálny záujem o biológiu. 

 Uvedomujeme si, že nie každá škola je ideálne vybavená materiálnymi a technickými 

pomôckami, a preto sa v metodikách objavujú varianty, z ktorých si môže učiteľ vybrať podľa 

konkrétnych podmienok. 

Veríme, že sa zbierka  stane užitočnou pomôckou každého učiteľa biológie, a prispeje k aplikácii 

praktických aktivít vo vyučovacom procese. Zároveň sa stane podnecujúcim prostriedkom pri zisťovaní 

vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia.  



 

 

 

 

Želáme každému učiteľovi biológie, aby našiel v tejto zbierke metodiky, ktoré mu pomôžu pri 

jeho zodpovednej a tvorivej práci a stanú sa zdrojom inšpirácií k vlastným bádateľským nápadom 

a úlohám, ktoré prebudia záujem a zvedavosť žiakov. 

                                                                                                                               Autori  
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LES – ŽIVOTNÝ PRIESTOR ŽIVOČÍCHOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Ako žije les 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať zmeny lesa počas 4 ročných období 

 Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa  

 Zostaviť príklad potravového reťazca lesných 
organizmov 

 Určiť producentov,  konzumentov a reducentov 

 Zdôvodniť význam biologickej rovnováhy   

 Nájsť príklady poškodzovania prírody nevhodnou 
činnosťou človeka 
 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať základné druhy rastlín a živočíchov žijúcich v lese   

 Vysvetliť  význam lesa pre život organizmov a človeka 

 Poznať súvislosť medzi živou a neživou prírodou 

 Poznať základné spôsoby pozorovania prírody 

 Ovládať základy práce s textovým a tabuľkovým editorom, internetovým prehliadačom 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si osvojujú  základy preventívnych opatrení  a celoživotnému zodpovednému správaniu voči životnému 

prostrediu už od útleho veku, učia sa pozorovať, poznať a chápať  prírodu ako celok. Žiaci sa učia pochopiť 

význam lesov  a jeho ochrany, význam lesov pri ochrane ovzdušia a pôdy, naučia sa aký môže mať následok 

nekontrolovateľný výrub lesov, erózia pôdy, ochrana a obnova prírodných spoločenstiev. Žiaci sa naučia 

chápať význam biologickej rovnováhy v lesnom ekosystéme. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívne vyučovanie (ideálne je pracovať 
v počítačovej učebni) 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 Skupinová forma 

 PC (mobilné zariadenie, tablet, smartfón), wifi, 
projektor 

 Pracovné listy (príloha) 

 Obrázky na štúdium (príloha) 

 Článok: Lesný ekosystém (príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Systém úloh vo fáze hodnotenia 

 rozhovor, brainstorming, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnený lístok pri odchode. 

 

Autor: RNDr. Viera  Petnuchová  
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ŽIVOT V LESE  

ÚVOD  
Téma Ako žije les, Lesný ekosystém, je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu súčasťou tematického celku 

Spoločenstvá organizmov. Vypracovaná metodika rozvíja bádateľské zručnosti žiakov a pomáha žiakom získať ucelený obraz 

o členení lesa, o jeho zmenách počas ročných období,  o organizmoch žijúcich v lese a vzťahoch medzi nimi. Učí tiež žiakov 

chápať biologickú rovnováhu, ako aj význam lesa pre človeka a negatívne dôsledky jeho neuváženej a nekontrolovanej 

činnosti, vzbudzuje celoživotnú zodpovednosť za ochranu prírody. Postup v metodike je zasadený do rámca EUR. 

PRIEBEH VÝUČBY   

EVOKÁCIA  (CCA 5  MIN.): 
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov o lese, motivovať ich uvedením výskumnej otázky. 

 

Napíšte na tabuľu slovo „les“. Povedzte žiakom, aby formou pojmovej mapy napísali na tabuľu postupne všetko, čo v nich 

dané slovo evokuje, neopravujte a do ich úvah nezasahujte. Snažte sa zapojiť do písania na tabuľu čo najväčší počet žiakov. 

Potom im povedzte: „Nedávno ste sa vrátili z prázdnin a určite ste ich trávili na rôznych miestach v prírode, aj lese. Na 

dnešnej, aj na nasledujúcich hodinách sa budeme o ňom veľa rozprávať a mnohému novému sa naučíte a veľa nového sami 

objavíte.“ 

Pustite žiakom krátku ukážku dostupného videa, kde je znázornený les  život v ňom. Cieľom je motivovať žiakov a nadviazať 

na ich vedomosti. Pýtajte sa: 

Otázky: 

Z čoho sa skladá les? 

Závisia navzájom neživé a živé zložky prírody v lese? Ako? 

Je les stále rovnaký? Od čoho to závisí? 

Žiaci už majú z nižších ročníkov vedomosti (aj z vlastných skúseností počas návštevy lesa) o tom, že les je dôležitou súčasťou 

života na Zemi. V lese žije veľa druhov rastlín a živočíchov, ktoré navzájom súvisia. Budú pravdepodobne predpokladať, že 

organizmy žijú v prospešných aj neprospešných vzťahoch. Vyzvite žiakov, aby vyslovili čo najviac príkladov významu lesa. 

Snažte sa otázkami naviesť žiakov na vyslovenie predpokladov o skladbe a vertikálnom členení rastlín lesa, najznámejších 

druhoch rastlín a živočíchov, ktoré zatiaľ poznajú (viac sa dozvedia na ďalších vyučovacích hodinách). Tiež im naznačte zmeny 

v prírode počas roka, ale aj zmeny spôsobené inými faktormi (prírodnými katastrofami, zásahom človeka).   

Pokračujte výskumnou otázkou: 

Výskumná otázka: 

Závisia navzájom organizmy v lese?  

Doplňujúce otázky: Ako to vieme zistiť (dokázať)? Čo navrhujete? 

Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie. Žiaci zrejme navrhnú, 

že na vyriešenie výskumnej otázky potrebujú viac informácií. Pokračujte skúmaním v ďalšej fáze vyučovacej hodiny.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 27  MIN.): 
Zámer: Vyhľadať odpovede na otázky týkajúce sa lesa z dostupných informačných zdrojov, zodpovedať výskumnú otázku 

riadeným bádaním žiakov, zovšeobecniť zistenia a formulovať závery. 

13 / 503



Na výskumnú otázku, ale aj ďalšie otázky týkajúce sa lesa, žiaci získajú odpoveď riadeným bádaním, využijú vlastné 

pozorovania a zistenia z dostupných zdrojov. 

Poskytnite žiakom rôzne zdroje na vyhľadanie informácií, napr. počítač s internetom, prípadne tablet, odborný text a obrázky 

(príloha) a pod., rozdeľte žiakov do  skupín. Každá skupina nech vyhľadá informácie k inej otázke, alebo každá skupina rieši 

rovnakú otázku a o zisteniach sa navzájom informujú. Odporúčame však nezadávať 1 skupine veľa úloh kvôli časovej 

náročnosti. 

Povedzte žiakom, aby vypracovali úlohy – z dostupných zdrojov zistili odpovede na uvedené otázky: 

Úloha 1: Čo je les? 

Úloha 2: Aké má funkcie? 

Úloha 3: Ako delíme lesy? 

Úloha 4: Je les stále rovnaký? / Mení sa les počas ročných období? Ako? 

Úloha 5: Ako môžeme členiť les? (Podľa vrstiev, etáží – poschodí) 

Úloha 6: Ako od seba závisia organizmy v lese? / Čo rozumiete pod pojmom „potravový reťazec“? 

Počas bádania so žiakmi diskutujte, žiaci nech vyslovujú vlastné predpoklady. 

Môžete využiť aj stránku o lese a e-učebnicu, odkazy: 

http://www.stacs.szm.com/index.htm 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia5naWelp/les__jeho_ivot_a_truktra.html 

Predpokladáme, že žiaci pred bádaním vyslovili predpoklad na výskumnú otázku, že organizmy v lese žijú v potravových 

vzťahoch – reťazcoch. 

Vysvetlite žiakom ako sa orientovať v internetovom prostredí, aby vo vami sprístupnenom texte vedeli vyhľadávať podstatné 

informácie, aby získané poznatky mali logickú súvislosť s otázkami a témou. 

Pýtajte sa: 

 

Otázky: 

Prečo je dôležité poznať zákonitosti lesa/lesného ekosystému? 

Žiaci by mali logicky prísť na to, že od toho poznania  závisí aj súžitie človeka s prírodou, potreba jej ochrany a pomoci. 

 

Ako by sme to vedeli potvrdiť/ pomôcť sami? 

Žiakov zrejme napadne, že by mohli pomôcť svojim správaním – rešpektovať zákonitosti lesného ekosystému, napr. nesprávať 

sa v lese hlučne, nerušiť lesnú zver, hlavne na jar, keď majú mláďatá, v zime pomôcť prikrmovať, nezakladať oheň, 

neodhadzovať odpadky, chodiť po vyznačených chodníkoch...a pod. 

 

Čo sa stane, keď sa budeme neuvážene správať? 

Žiaci budú zrejme predpokladať, že neuvážené správanie sa v lese a zasahovaním človeka môže dôjsť k narušeniu 

potravových reťazcov (a tým aj biologickej rovnováhy –  tej sa venujte v 2.časti hodiny, alebo na 2. vyučovacej hodine –podľa 

vstupných vedomostí a šikovnosti žiakov). 

 

Po realizácii bádania sa pýtajte žiakov na ich zistenia a závery. 

Žiaci interpretujú svoje zistenia, mali by dospieť k týmto záverom: 

1. Les sa skladá zo spoločenstva organizmov, ktoré v ňom žijú – baktérie, huby, rastliny a živočíchy.  

2. Neživé prírodniny a živé organizmy sú navzájom prepojené, les má veľa významov pre organizmy, ale aj pre človeka. 
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3. Lesy sa delia podľa zemepisnej šírky, aj nadmorskej výšky – sú zložené z rôznych druhov rastlín a teda aj živočíchov. 

4. Lesy – ich vzhľad sa v priebehu roka mení podľa ročných období ( listnaté stromy na jeseň zhadzujú listy, zelené časti bylín 

hynú a prezimujú podzemnými zásobnými časťami, alebo semenami, niektoré druhy živočíchov spia zimným spánkom, alebo 

sa sťahujú do teplých krajín...). 

5. Rastliny v lese sú určitým spôsobom usporiadané podľa výšky, do akej vyrastajú - do vrstiev nad sebou – do etáží, v ktorých 

žijú rôzne druhy organizmov. 

6. Medzi organizmami v lese existuje vzájomná závislosť. Pri získavaní potravy jednotlivé organizmy vytvárajú potravové 

reťazce. 

Sprístupnite žiakom pracovné listy (príloha) v tlačenej alebo elektronickej forme, prípadne si žiaci budú zapisovať zistené 

informácie do zošita. Počas vypracovania úloh v pracovnom žiakov zapájajte do diskusie. Rozhodnite, či žiaci budú pracovať 

s pracovnými listami samostatne, alebo vo dvojiciach, prípadne skupine 3 – 4 žiakov. Vyhľadávanie informácií a pozorovania 

nech žiaci urobia sami.  

Žiaci v skupine si zapíšu význam pojmov súvisiacich s lesom, základné členenie lesa, príklady potravových reťazcov.  

Poznámka: 

Žiakom dajte pred prácou potrebné inštrukcie k aktivite, povedzte im, koľko času majú na overenie predpokladov a zápis do 

pracovných listov (zošitov). Žiakom stačí informácia, že majú k dispozícii  odborné texty a obrázky, nechajte žiakov vysloviť 

predpoklady.  

 

Pokračujte interaktívnou demonštráciou. Premietnite žiakom obrázok znázorňujúci potravovú pyramídu (upozornite ich, 

aby si ju nemýlili s potravinovou pyramídou, o ktorej už možno počuli, ale o nej sa budú učiť v 7. ročníku). Vyzvite žiakov, 

aby pozorne sledovali jednotlivé jej poschodia a zapamätali si ich. Opýtajte sa ich na bylinožravce 1. a 2. rádu, taktiež na 

pojem predátor. Sprístupnite žiakom článok: Lesný ekosystém (príloha). 

Potom položte otázky: 

Otázky: 

Ktoré organizmy nazývame producenty? Prečo? Čo produkujú? 

Ktoré organizmy nazývame konzumenty? Prečo? Čo konzumujú? 

Ktoré organizmy nazývame rozkladače? Prečo? Čo rozkladajú? 

V akých ďalších vzťahoch žijú organizmy? 

Cieľom je, aby si žiaci osvojili zásady čítania s porozumením (môžu použiť metódu INSERT – interaktívny záznamový systém). 

Po prečítaní sprístupnite  žiakom úlohy k textu, pomocou ktorých si overia, či textu porozumeli a pochopili ho. 

Poznámka:  

V rámci opakovania, alebo ako motivačnú hodinu, je vhodné žiakom sprístupniť videozáznam o lese. Na platforme YouTube 

je k dispozícii viacero zaujímavých, motivačných záznamov.   

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť a prepojiť získané vedomosti žiakov s pojmom biologická rovnováha. 

 

Zadajte žiakom úlohy, počas ktorých využijete obrázky z prílohy. 
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Úloha 1: Podľa obrázka 6 uvažujte o rozdelení lesných organizmov do skupín. 

Úloha 2: Podľa potravovej pyramídy uveď príklad potravového reťazca lesných organizmov. 

Úloha 3: Podľa obrázka 7 vysvetli pojem biologická rovnováha. Vymenuj najbežnejšie príčiny narušenia biologickej 

rovnováhy.  

(Rozhovorom a diskusiou so žiakmi ich naveďte na prírodné katastrofy – povodne, požiare, zemetrasenia, sopečná činnosť, 

ale aj na negatívne a neuvážené zásahy človeka do ekosystému lesa. Pýtajte sa žiakov na ich správanie sa voči prírode.) 

Úloha 4: Navrhni opatrenia na ochranu lesa pred poškodením.(môžete zadať aj ako domácu úlohu) 

Úloha 5: Stručne zhrňte učivo metódou Cinquin. 

Metóda Cinquin:  

1. verš – podmet, 2. verš dva prívlastky vyjadrené prídavným menom, 3.verš – tri prísudky – slovesné, nerozvité,  

4. verš – štvorslovná veta, 5.verš – metamorfovaný podmet z 1.verša. 

 

Na konci hodiny zadajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia lístok pri odchode: 

 
Lístok pri odchode 
Meno a priezvisko:                                        
Trieda:                                                                   Dátum: 

 

Čo som sa nové naučil(a)? 

 

 

Čo som už vedel(a)? 

 

 

Čo sa chcem ešte dozvedieť? 

 
 

 
    

ALTERNATÍVY METODIKY  
Žiaci si ešte doma, pred vyučovacou hodinou môžu pozrieť videozáznam o lese a živote v ňom, na hodine môžete 

nadviazať na to, čo sa z filmu dozvedeli. Ďalšou možnosťou je, že si žiaci pozrú záznam zo života lesa po vyučovacej hodine. 

Môžu potom za domácu úlohu napísať 3 pozorovania z filmu, ktoré ich zaujali.  

ZDROJE 
http://www.stacs.szm.com/index.htm 

http://www.stacs.szm.com/etazee.htm 

http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia5naWelp/les__jeho_ivot_a_truktra.html 
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AKO SA MENÍ LES?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Príroda a život 
Lesné dreviny – pozorovanie počas 10 mesiacov 

ISCED 2 / 5. ročník – dvojhodinovka, dlhodobé 
pozorovanie (1 x za mesiac) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Zistiť spoločné a rozdielne znaky rastlín (bylina, 
ker, listnatý a ihličnatý strom) 

 Na príklade uviesť orgány stromu a ich význam 

 Uskutočniť jednoduché biologické pozorovania a 
merania 

 Porovnať listnatý a ihličnatý strom, uviesť príklady 
 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania/merania 

 Realizovať výpočty počas merania 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať vrstvy lesa 

 Uviesť príklady organizmov, ktoré žijú v jednotlivých vrstvách 

 Ovládať prácu so smartfónom, fotoaparátom, meracím pásmom, kalkulačkou 

 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si majú prostredníctvom výučby v teréne uvedomiť, že aj stromy predstavujú živé organizmy, ktoré rastú 
a práve ich pozorovaním počas roka môžu žiaci pozorovať zmeny (prírastok hmoty a pod.), ktoré voľným okom 
nespozorujú. Uvedomiť si, že stromy sú súčasťou ekosystému a aké dopady môže spôsobiť odlesňovanie 
krajiny. 

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Outdoorové vzdelávanie – práca v teréne 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 
 

 Meracie pásmo, krajčírsky meter, lepidlo, 
voskovky (pastelky), kancelársky papier, 
kalkulačka, papier, pero, 2 palice rovnakej dĺžky, 
smartfón, tablet, počítač, atlasy, odborná 
literatúra, lupa, krajčírsky meter, aplikácia 
PlantNet, atlasy, kľúče na určovanie rastlín 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie činností, 

 vyplnenie pracovného listu, 

 rozhovor. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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POZOROVANIE SPOLOČNÝCH A ROZDIELNYCH ZNAKOV 

DREVÍN 

ÚVOD  
Všetky aktivity, ktoré sú popísané v uvedenej metodike je vhodné uskutočniť so žiakmi rámci krúžkovej činnosti, prípadne 

formou projektu. Aktivity budú pre žiakov nevšedné, pretože jednotlivé zadania sú medzipredmetové. Žiaci  budú musieť 

využiť spoje poznatky nielen z biológie, ale aj informatiky, matematiky, fyziky a pod. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Uvedomenie si zmien v prírode, ktoré prebiehajú počas roka a ich aktívne sledovanie na vybranej drevine. 

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Začnite  s interaktívnou demonštráciou. Žiakom sprístupníte fotografiu lesa. Žiaci majú popísať, čo všetko vidia na fotografii, 

aké rôzne druhy stromov, kríkov a bylín vedia vymenovať, popísať ich vzhľad a zaradiť ich do jednotlivých lesných vrstiev 

(etáži). 

 

Poznámka: 

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi má vyplynúť: 

Žiaci si majú uviesť zástupcov organizmov, ktorí žijú v lese. Les nepredstavujú iba listnaté a ihličnaté stromy, ale aj kríky, 

byliny, huby, lišajníky, mikroorganizmy, stavovce a bezstavovce.  

 

V ďalšej časti budete klásť otázky žiakom: 

Otázky:  

1. Čo si myslíte, žijú stromy v lese? 

2. Ako by ste dokázali, či „les“ žije? 

3. Ako to viete zistiť?? 

 

Žiakom necháte priestor pre vyjadrenie ich nápadov, návrhov a myšlienok. 

 

Poznámka: 

Žiaci uvedú, že listnaté stromy sa menia podľa ročných období. Ihličnaté sú stále rovnaké, nemenia svoj vzhľad. 

Určite áno, môžu uviesť opis drevín podľa ročných období. napr. budeme pozorovať strom počas jedného roka. 

 

UVEDOMENIE S I  VÝZNAMU (CCA 70  MINÚT) 
Na výskumnú otázku žiaci získajú odpoveď riadeným bádaním. 

Poznámka: 

Práca v teréne. Spolu so žiakmi pôjdete napr. lesa, parku, školskej záhrady a vymedzíte si plochu, ktorú budú žiaci 

navštevovať a sledovať v priebehu jedného školského roka (10 mesiacov). Lokalitu budete so žiakmi navštevovať približne 

raz za mesiac. Na ploche spočítate počet stromov, krov a bylín, ktoré následne odfotografujete a identifikujete pomocou 
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aplikácie PlantNet. Pracujte pomocou kľúčov, atlasov, prípadne aplikácií a pod. Spolu som žiakmi určte jedlé a jedovaté 

druhy organizmov. Následne určte GPS súradnice daného miesta spolu s nadmorskou výškou prostredníctvom mobilnej 

aplikácie. Žiakov rozdeľte do skupín a každá skupina si zvolí strom, ktorý bude na danej ploche pozorovať. Všetky informácie 

si žiaci zapíšu do pracovného listu, ktorý je súčasťou prílohy. Žiaci si majú všímať nielen strom, ale aj jeho okolie, aké rastliny, 

živočíchy tam žijú. Počas mesiaca jún pozorovania stromov so žiakmi vyhodnoťte.  

 

Úlohy pre žiakov: 

Vyberte si „svoj“ strom, ktorý budete sledovať počas jedného kalendárneho roka. Pomocou hárku papiera a voskoviek 

(farbičiek)  urobte odtlačok kmeňa jeho kôry (10x10cm). Odmerajte obvod kmeňa stromu vo výške 1 meter od zemského 

povrchu a údaje si zaznamenajte do pracovného listu. Následne sa pokúste odmerať výšku stromu dvoma rôznymi spôsobmi.  

Úloha 1: Meranie výšky stromu č.1: 

Najjednoduchší spôsob, ako možno odmerať výšku stromu je ten, že požiadate svojho spolužiaka, aby sa postavil vedľa kmeňa 

stromu. Vašou úlohou bude odhadnúť, koľkokrát je strom vyšší ako Váš spolužiak. Tento údaj vynásobte výškou Vášho 

spolužiaka. Výsledok zapíšte do pracovného listu (viď príloha). 

Úloha 2: Meranie výšky stromu č.2: 

Pomocou palice alebo meracieho pásma odmerajte približnú vzdialenosť 25m od meraného stromu. Na tomto mieste 

zapichnite do zeme palicu (dlhá 1,5m). Ľahnite si na zem a nájdite miesto, z ktorého splynie koniec palice s vrcholom stromu. 

Uvedené miesto označte napr. kameňom. Potom odmerajte vzdialenosť kameňa od palice (napr. 5m). Výšku stromu 

vypočítate:  

a : b = c : x 

a – vzdialenosť kameňa od palice (5m) 

b – výška palice (1,5m) 

c – súčet vzdialenosti (25m + 5m)  

x – výška stromu 

Výpočet: 5 : 1,5 = 30 : x 

x = 9 m 

Strom je vysoký 9 metrov. 

Úloha 3: Meranie výšky stromu č.3 (metóda porovnávania tieňov): 

Výšku stromu za slnečného počasia môžete odmerať aj tak, že palicu dlhú 1,5 m postavíte  blízko stromu kolmo na povrch 

zeme. Pomocou meracieho pásma odmerajte dĺžku tieňa palice. Potom odmerajte dĺžku tieňa stromu. Porovnajte, koľkokrát 

je dĺžka tieňa stromu väčšia ako dĺžka tieňa palice. Násobok, ktorý dostanete, vynásobte číslom 1,5 (dĺžka palice) a dostanete 

výšku stromu v metroch. 

Úloha 4: Meranie výšky stromu č.4 (metóda drevorubačského kríža) 

Vezmite si dve paličky rovnakej dĺžky a jednu z nich namierte vo výške očí vodorovne na strom. Na jej koniec priložte zvislo 

druhú paličku. Pohnite sa dopredu alebo dozadu tak, aby sa konce zvislej paličky prekrývali s vrcholom a pätou stromu. Zvislú 

paličku môžete posúvam smerom nahor a nadol. Keď sa vám takto podarilo zamerať strom, tak vzdialenosť, ktorá vás delí 

od stromu sa rovná výške stromu. 
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REFLEXIA (CCA 10  MIN.) 
Žiaci diskutujú v rámci skupín a zároveň aj skupiny medzi sebou o svojich pozorovaniach. Žiakom zadajte každý mesiac jednu 

úlohu z nižšie uvedených, ktorú môžu vypracovať za domácu úlohu. Samozrejme žiaci môžu pracovať v skupinách, prípadne 

v dvojiciach podľa Vášho uváženia a schopností žiakov. 

 

Úlohy pre žiakov počas jednotlivých mesiacov (október-apríl) 

1. Koľko rokov má strom? Zistite vek stromu na základe prierezu drevnatej stonky podľa fotografie v prílohe (spočítať počet 

tmavých letokruhov – relatívny vek stromu).  

2. Vytvorím si pexeso. Odfotografujte všetky ihličnaté stromy a kry spolu s ich plodmi, ktoré rastú vo Vašom okolí a následne 

z nich vytvorte pexeso prostredníctvom aplikácie http://www.pexeso.net/  

3. Majú stromy liečivé účinky? Vyhľadajte informácie o využití stromov a krov v liečiteľstve. Informácie sprístupnite aj pre 

ostatných žiakov školy (nástenka, plagát, poster). 

4. Ako sa človek môže starať o stromy?  

5. Vypracuj návod, ako si vyrobiť vlastný liečivý prostriedok a ako ho využiť. 

6. Vytvor si svoj vlastný herbár z listov listnatých stromov. 

7. Vytvoriť si vlastnú „ fotokniha môjho stromu“, v ktorej budú fotografie kôry stromov, siluety stromov, ich púčikov a 

listov a zároveň odtlačky listov a kôry. 

Poznámka:  Uvedené informácie „Zaujímavosti o veku stromov“ žiakom sprostredkujte v rámci reflexie. 

Zaujímavosti o veku stromov:  

Po vyklíčení sa na výhonku nad povrchom pôdy objavia najskôr klíčne listy. Pri ihličnatých stromoch je klíčnych listov viacero 

a majú ihlicovitý tvar. Všetky listnaté stromy majú dva klíčne listy. Pre mladé stromy je charakteristický intenzívny rast. Rast 

môže prebiehať nepretržite, počas celého roka, alebo s prestávkami – počas vegetačného pokoja (zimné mesiace). Najviac 

drevnej hmoty pribúda počas dňa (66 %), zvyšná časť v noci (34 %). Stromy rastú najintenzívnejšie zhruba v desatine svojho 

života, potom dochádza s spomaleniu rastu.  Keďže stromy sa dožívajú vysokého veku (sú dlhoveké), neskôr prinášajú plody 

a semená.  Pomaly rastúce druhy napr. buk a jedľa začnú prvýkrát plodiť v päťdesiatom roku svojho života. Nie všetky druhy 

stromov kvitnú a plodia každoročne, záleží od ich druhu, no tiež od podmienok okolia, medzi ktoré patrí aj znečistenia 

prostredia. Napr. hrab alebo jarabina kvitnú a plodia každý rok, smrek raz za tri až štyri roky, dub za päť až šesť rokov 

a buk raz za šesť až osem rokov. Kvety stromov môžu byť vetroopelivé a hmyzoopelivé. Ihličnaté stromy netvoria pravé kvety 

a ich mechanizmus oplodnenia je odlišný od stromov listnatých. 

 

ZDROJE 
Ako zmerať výšku stromu. [on-line] cit. 15.11.2018, dostupné z https://ako-to-urobit.com/Z%C3%A1%C4%BEuby-a-

Remesl%C3%A1/post/4033-Ako-zmera%C5%A5-v%C3%BD%C5%A1ku-stromu.html 

Naše stromy. [on-line] cit. 25.3.2019, dostupné z http://nase-stromy.szm.com/ 
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AKÝ JE VÝZNAM LESNÝCH  DREVÍN? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Význam lesných drevín 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Oboznámiť sa s významom lesných drevín 

 Vedieť pomenovať druhy zdrojov potravy 

 Druhy úkrytov, ktoré poskytujú lesné dreviny 

 Vedieť čo je humus a z čoho vzniká 

 Oboznámiť sa s priebehom fotosyntézy 

 Rozlíšiť anorganické a organické látky 

 Rozlíšiť pojmy dýchanie a fotosyntéza 
 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude pozorovať 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpovedať výsledok pozorovania 

 Pozorovať 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 

 Poznať lesné dreviny 

 Vysvetliť stavbu lesných drevín 

 Zhotoviť fotodokumentáciu 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa učia pochopiť význam lesných drevín ako prírodného ekosystému pre živočíchy žijúce v lese. 

Žiaci sa na predchádzajúcej vyučovacej hodine učili o lesných drevinách, ktoré delíme na ihličnaté a listnaté, 

stromy a kry. Naučili sa z čoho sa skladajú stromy, aké sú orgány stromu a aký majú význam pre strom. Oboznámili 

sa niektorými druhmi stromov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Nasmerované bádateľské metódy 

 Frontálna forma 

 Skupinová forma 

 Individuálna forma 

 Pracovné listy (príloha) 

 Počítač/notebook, projektor/interaktívna tabuľa, 
internet, tablet, wifi 

 Model fotosyntézy 

 e-učebnice (webová stránka)  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Systém úloh vo fáze hodnotenia, 

 rozhovor, 

 pozorovanie činností. 

 

Autor: RNDr. Karin Kotlárová, PhD. 

 

 
  

21 / 503



VÝZNAM LESNÝCH DREVÍN  

ÚVOD 
Téma Význam lesných drevín je dôležitá z hľadiska pochopenia významu lesných drevín, s upriamením pozornosti na zložitý 

dej prebiehajúci v zelených rastlinách, bez ktorého by neexistoval život na Zemi – fotosyntézu. Pri fotosyntéze sa 

z anorganických látok tvoria organické látky (cukry), pričom sa uvoľňuje aj kyslík. Rastliny pritom využívajú slnečnú energiu, 

vodu z pôdy, oxid uhličitý zo vzduchu a zelené farbivo v listoch (chlorofyl).   

PRIEBEH VÝUČBY  
 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zistiť aktuálne vedomosti, vyvolať záujem žiakov, rozvíjať kľúčové kompetencie. 
 

Žiaci z predchádzajúcich vyučovacích hodín majú základné poznatky o lesných drevinách. Nadviažte na vedomosti otázkami:  

 

Otázky: 

Čo sa deje v lese v jednotlivých ročných obdobiach? 

Aké lesné vrstvy (etáže) poznáte? 

Z čoho pozostáva telo stromu? 

Aký význam majú jednotlivé orgány pre samotný strom?  

Povedzte žiakom, že dnes sa dozvedia viac o tom, aký význam majú jednotlivé orgány lesných drevín pre život v lese 

a existenciu života vôbec. Povedzte im, že význam lesných drevín im vysvetlíte z rôznych pohľadov.   

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Pochopiť význam lesov v krajine a význam lesných drevín v lesnom spoločenstve.  

Začnite premietaním obrázkov z lesného prostredia, ktoré žiakom napomôžu pochopiť význam lesov v krajine. Príloha č. 1. 

Motivujte žiakov uvedením výskumnej otázky: 

Pýtajte sa: 

Výskumná otázka: 

Aký význam majú lesy? 

Pomocné otázky: 

Ako lesy ovplyvňujú teplotu, vlhkosť a čistotu ovzdušia v krajine? 

Zdrojom ktorej prírodnej suroviny sú lesy? 

Na aké účely ešte človek využíva lesy? 

Žiaci na položené otázky môžu mať rôzne názory. Diskutujte s nimi a snažte sa o argumenty. Žiaci s vašou pomocou dospejú 

k správnym záverom. Premietnite žiakom ďalšie obrázky, pomocou ktorých žiaci popíšu význam lesných drevín pre samotné 

lesné spoločenstvo (Príloha č. 2). 

Pokračujte v diskusii so žiakmi, usmerňujte ich odpovede, dopĺňajte informácie a tým sprístupňujte žiakom nové učivo. 
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Otázky: 

Čo poskytujú lesné dreviny lesným živočíchom? 

Majú lesné dreviny význam aj pre okolité rastliny? 

Aký význam má pre drobné živočíchy a huby lesná pôda a opadané lístie?. 

VYSVETLENIE (CCA 18  MIN.): 
Zámer: sledovaním modelu fotosyntézy vysvetliť podstatu a priebeh fotosyntézy – zložitého deja prebiehajúceho v listoch 

lesných drevín.  

Ukážte žiakom model fotosyntézy. Vysvetlite žiakom, čo je potrebné na priebeh fotosyntézy a aké látky fotosyntézou vznikajú. 

Poznámka: 

Model fotosyntézy si pripravte ešte pred vyučovacou hodinou. Podľa počtu pomôcok pripravte pracoviská pre skupiny žiakov 

alebo pre individuálnu prácu žiakov.  Premietnite žiakom video s výrobou modelu fotosyntézy (Príloha č. 3). Žiaci následne 

vyrábajú modely fotosyntézy v skupinách alebo individuálne. 

Rozvíjajte diskusiu so žiakmi, pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo je nevyhnutné pre fotosyntézu?  

Čo všetky živé organizmy vydychujú? 

Odkiaľ sa kyslík berie? Z čoho vzniká? 

Žiaci už majú jasnejšiu predstavu o tom, čo je nevyhnutné pre priebeh fotosyntézy. Otázky sú preto vhodné na vzbudenie ich 

záujmu. Žiaci môžu mať rôzne názory. Diskutujte s nimi a smerujte žiakov k argumentácii svojich predpokladov, pýtajte sa ich 

na to, ako by mohli svoje predpoklady overiť (dokázať). Z diskusie so žiakmi by malo vyplynúť, že môžu použiť model 

fotosyntézy. Pomocou modelu nech žiaci zovšeobecnia výsledky, vysvetlia podstatu a priebeh fotosyntézy.  

ROZPRACOVANIE (CCA 6  MIN.): 
Zámer: precvičiť a upevniť získané vedomosti o význame lesných drevín. 

Začnite premietnutím pracovného listu žiakom. Pracovný list je zameraný na rozpracovanie a precvičenie nových pojmov 

v preberanom učive. Vzor pracovného listu je v prílohe č. 4. 

HODNOTENIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: zistiť a preveriť poznatky o význame lesných drevín, fotosyntéze, výrobe kyslíka.  

Podstatou tejto fázy je zhodnotiť vedomosti prostredníctvom doplňovačiek alebo krátkeho vedomostného kvízu a získať 

spätnú väzbu, či žiaci učivo dostatočne pochopili (Prílohy č. 5 – 6).  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Niektorí vyučujúci nechali dokončiť model fotosyntézy za domácu úlohu. Pre niektorých žiakov sú na pochopenie náročné 

pojmy anorganické a organické látky, žiakom robí problém rozlíšiť aj rozdiel medzi fotosyntézou a dýchaním.  

ZDROJE 
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s. 18 - 25 
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AKO SA ROZMNOŽUJÚ MACHY? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny 

ISCED 2 / 5. ročník 
 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam pôdnych baktérií pre kolobeh 
látok v prírode 

 Pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne znaky 
machov, papradí a prasličiek 

 Opísať stavbu rastlín pomocou pojmov: palístok, 
pabyľka, pakorienky, výtrusnica, výtrus, 
podzemok 

 Zhodnotiť význam machov, papradí a prasličiek 
v prírode a pre človeka 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merania 

 Zaznamenať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť, v ktorej vrstve lesa rastú machy, paprade a prasličky 

 Ovládať základy práce s meracím systémom Coach alebo Vernier 

 Zhotoviť fotodokumentáciu, natočiť video 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si častokrát neuvedomujú, že v prírode existujú organizmy - baktérie, ktoré voľným okom nevidíme 

a predsa sú dôležité, pretože sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, prostredníctvom rozkladu 

organických látok. Žiaci môžu mať mylné informácie o baktériách, napr. že spôsobujú iba ochorenia. 

Žiakov tiež upozorníme na fakt, že nie všetky rastliny v prírode kvitnú, možno si túto informáciu ešte nikdy 

neuvedomili. To neznamená, že ak machy, paprade a prasličky nekvitnú, tak sa nemôžu rozmnožovať. 

Upozorníme žiakov na prítomnosť výtrusnice, výtrusov a podzemku ako zásobného orgánu. Ukážeme 

žiakom obrázky machu, paprade a prasličky, aby získali predstavu o prítomnosti rozmnožovacích časti. 

V učive kladieme dôraz na význam pôdnych baktérií, význam nekvitnúcich bylín a stavbu ich tela. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Frontálna forma/skupinová forma/ práca v dvojiciach 

 

 Petriho misky, rašelina, zemina, piesok, papier 
(hygienické vreckovky, kuchynské utierky)/ovocie 
(jablko, hruška), nôž, rastlina machu, voda, 
skúmavka 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón), počítač, 
tabuľa, dataprojektor 

 Pracovný list 

 Portál Planéta vedomostí 

 Merací systém Coach alebo Vernier – senzor 
pohybu 

 Súbor pre aktivitu 

 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, vypracovanie pracovného listu, vyplnenie „Minútového lístka“. 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD. 
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MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY   

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Uvedomiť si dôležitosť mikroorganizmov a nižších rastlín z hľadiska kolobehu látok v prírode. 

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Začnite riadením bádaním. Žiakom prineste do triedy v troch Petriho miskách pôdu, piesok a rašelinu Každej štvorici 

žiakov dajte na lavicu tri  Petriho misky s uvedenými vzorkami. 

Vediete so žiakmi dialóg. 

Otázky: 

1. Žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy? 

2. Ako by sme to mohli zistiť, prípadne dokázať? 

3. Kde budú prítomné a prečo? 

Poznámka:  

Na materiál do Petriho misiek využijete záhradnú zeminu, piesok a rašelinu. Ako papier môžete využiť hygienickú 

vreckovku (z nej jednu vrstvu), prípadne kuchynskú utierku. Z ovocia vám poslúžia tenké plátky jablka. Odporúčame, 

aby ste si pred samotnou vyučovacou hodinou vopred vyskúšali, ako rýchlo nastane rozklad papiera na jednotlivých 

substrátoch. Substrát je potrebné pravidelne rosiť v závislosti od teploty prostredia. 

Necháte priestor pre vyjadrenie názorov žiakov. Žiaci môžu uviesť, že v pôde žije najviac organizmov, v piesku najmenej. 

Môžu uviesť ako príklady napr. larvy múch, chrobákov, hlístovce, roztoče, chvostoskoky, dážďovky, slizniaky, hraboše, 

krty, prípadne baktérie. Ak sa tak nestane, naveďte žiakov ďalšou otázkou, prečo si musíme umývať ruky, keď pracujeme 

v záhrade, alebo prečo nosíme pri práci v záhrade rukavice, prečo pôda vonia po daždi a pod. Očakávate nápady 

a návrhy od žiakov. Žiaci môžu uviesť, že jednotlivé organizmy môžu pozorovať lupou, stereolupou, prípadne 

mikroskopom. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 

 Riadením bádaním majú získať poznatok, že v pôde sa nachádzajú baktérie, ktoré spôsobia rozklad papiera. 

Úloha 1: 

Čo sa stane s kúskom papiera/ovocím po niekoľkých dňoch?  

 

Vyslovia predpoklad: papier zhnedne, bude špinavý, nič sa nebude diať.  

Žiaci budú pracovať v štvorčlenných skupinách podľa nasledujúceho postupu. Každú z troch Petriho misiek naplňte: 

záhradnou pôdou, pieskom a rašelinou. Petriho misky si označte. Všetky substráty navlhčite vodou a na každý pritlačte 

malý kúsok papiera (10x10mm), prípadne tenký plátok ovocia a prikryte. Všetky misky umiestnite na teplé miesto 

a pozorujte cca 1 týždeň. Každý deň zhotovte fotodokumentáciu a zapíšte si do tabuľky (súčasť pracovného listu č.1), 

aké zmeny nastali. Po týždni s jednotlivými skupinami zhodnoťte výsledky pozorovaní (rozklad papiera/ovocia na 

jednotlivých substrátoch). Zástupcovia jednotlivých skupín majú popísať k akým zmenám došlo a prečo tieto zmeny 

nastali. 
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Poznámka:  

Dôležité je, aby ste žiakov upozornili na fakt, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom nepozorujete 

a predsa sú veľmi prospešné, pretože sa podieľajú na kolobehu látok v prírode. Práve pôdne baktérie zabezpečujú 

rozklad odumretých rastlín a živočíchov a podieľajú sa na tvorbe humusu.   Môžete žiakom sprístupniť prostredníctvom 

interaktívnej tabule obrázky pôdnych baktérií. Prípadne im môžete sprostredkovať zaujímavé informácie o pôdnych 

baktériách. (https://www.quark.sk/kreslenie-podnymi-bakteriami/) 

 

V ďalšej časti vyučovacej hodiny upriamte pozornosť na nekvitnúce byliny a vyberte si jednu z uvedených úloh na 

základe podmienok Vašej školy. Buď žiakom sprostredkujete video ukážku „Vlastnosti machorastov“ alebo uskutočnite 

pozorovanie „Ako rastlina machu prijíma a vydáva vodu“, prípadne iba porovnáte rastlinu machu, paprade a prasličky 

prostredníctvom obrázkov (z učebnice, internetu, atlasov a pod.) 

Otázky: 

1. Poznáte byliny, ktoré nikdy nekvitnú? 

2. Môžete nájsť v lete koberce? 

3. Ako sa rozmnožujú, keď nekvitnú? 

4. Prečo je v lese počas leta príjemnejšie ako v meste? 

 

 

Odpoveď žiakov možno bude, že nepoznajú rastliny, ktoré nekvitnú, všetky byliny predsa kvitnú. Upriamte ich pozornosť 

na les, konkrétne na najnižšie vrstvy lesa, čo v nich môžu vidieť napr. počas prechádzky, alebo zberu húb. Koberce v lese 

predstavujú machy. Žiaci môžu uviesť, že rastliny sa rozmnožujú napr. podzemkom, prípadne  koreňom. Na poslednú 

otázku môžu uviesť napr. je tam viac stromov ako v meste a stromy vytvárajú tieň. 

Žiakom na úvod k téme machy sprístupníte video z portálu Planéta vedomostí  s názvom „Vlastnosti machorastov“ 

(http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krytosemenne_rastliny_machorasty_nahosemenne_paprador

asty_rastlinne_bunky_pletiva_risa_rastlin_rozmnozovanie_semenne_vyskyt_t_page11.html) 

Poznámka: 

Po prezretí videa sa opýtate žiakov na informácie, ktoré sa dozvedeli z video ukážky. Očakávate, že žiaci  uvedú, z akých 

častí sa skladá telo machov a ako dochádza k vstrebávaniu látok v telách machov. 

 

V ďalšej časti hodiny budeme žiakom demonštrovať formou potvrdzujúceho bádania ako rastlina machu prijíma 

a vydáva vodu. 

Úloha 2: 

Čo sa stane s vodou v skúmavke, do ktorej vložíte rastlinu machu? 

Očakáva sa, že žiaci vyslovia predpoklad: nič sa nebude diať, prípadne postupne bude vodná hladina v skúmavke klesať.  

Žiakom demonštrujte pokus „Ako rastlina machu prijíma vodu“. Jednu rastlinu machu vložte do skúmavky s ryskou, 

ktorá je naplnená vodou. Odmerajte a označte si výšku vodnej hladiny. Rastlinu ohnite cez okraj kadičky tak ďaleko, aby 

bol vrchol rastliny machu pod úrovňou vodnej hladiny (viď obrázok v prílohe). Pod vrchol rastliny machu položte Petriho 

misku. Senzorom pohybu odpočítavajte množstvo kvapiek v Petriho miske. Ak nemáte senzor pohybu použite stopky 

a jeden žiak bude rátať kvapky, ktoré padajú do Petriho misky. Pozorujte, čo sa deje s rastlinou a hladinou vody 

v skúmavke. Záznam natáčajte na smartfón. Po ukončení pozorovania vypočítajte, či výška vodnej hladiny v skúmavke 

bola priamo úmerná počtu kvapiek v Petriho miske. Získané údaje spracujte formou tabuľky a grafu. 

Úloha 3: 

Žiaci majú podľa obrázka v učebnici na str. 28 porovnať rastlinu paprade a prasličky. 
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Zároveň žiakom ukážte obrázky z elektrónového mikroskopu výtrusov paprade a prasličky, ktoré sú súčasťou 

pracovného listu č.2. Do tabuľky, ktorá je súčasťou pracovného listu č.2, majú žiaci zaznamenať spoločné a odlišné znaky. 

Po ukončení úlohy vyplní každý žiak samostatne nástroj formatívneho hodnotenia „Minútový lístok“, ktorý sa nachádza 

v prílohe metodiky. Čas na jeho vyplnenie predstavuje 1 minútu. 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.) 
Spoločne so žiakmi diskutujte o význame machov, papradí a prasličiek z hľadiska dávnej minulosti (tvorba čierneho 

uhlia).  

Zároveň žiakom sprístupnite krátke video z portálu Planéta vedomosti s názvom „Karbónové lesy“ 

(http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=autotrofne_pletivove_organizmy_hepaticopsida_j

e_krytosemenne_rastliny_machorasty_machy_muscopsida_nahosemenne_paprade_pecenovky_polypodiophyta_rast

lina_sladicorasty_t_page16&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsear

ch%252Fresults%252FGeologick%2525C3%2525A9_procesy_a_dejiny_Zeme%252C3%252C0%252C1935%253B2032%

253B2041%252C0%252C30%252C1%252Cwa%252C1.html&1) 

 

Úloha pre žiakov : 

 

1. Vyhľadajte informácie o rašeliniskách a vrchoviskách, o ich vzniku, druhovom zastúpení rastlín a živočíchov (odborná 

literatúra, internet...) a sprostredkujte ich spolužiakom.  

2. Nájdite lokality na Slovensku, kde sa nachádzajú rašeliniská a vrchoviská.  

3. Zistite, aké druhy rašeliny sa predávajú v obchodných sieťach. Vytvorte informačný materiál k danej problematike. 

4. Pre ktoré rastliny v záhrade je rašelina vhodným substrátom na pestovanie? 

 

ZDROJE 
Nováková, R. Kreslenie pôdnymi baktériami. [on-line] cit. 5.3.2017, dostupné z https://www.quark.sk/kreslenie-

podnymi-bakteriami/ 
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Nástroj formatívneho hodnotenia: „Minútový lístok“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálny prostriedok k pokusu: „Ako rastlina machu prijíma vodu“ 

1. Snímok demonštrácie rastliny machu ako prijíma a vydáva vodu 

 

 

 autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.

Popíš rastlinu machu: 
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POTREBUJÚ HUBY SPOJENCA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lesné huby a lišajníky 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Porovnať spôsob získavania živín hubami 
a lišajníkmi 

 Vysvetliť pojem symbióza a uviesť príklad 

 Opísať stavbu huby a lišajníka 

 Uviesť príklad jedlej, nejedlej a jedovatej huby 

 Diskutovať o zásadách pri zbere húb 

 Vyvodiť dôsledky užitia jedovatých húb na zdravie 
človeka 

 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať nové otázky/problémy, 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať  

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť pojem fotosyntéza 

 Opísať, čo je produktom fotosyntézy 

 Vysvetliť pôvod potravy živočíchov 

 

Riešený didaktický problém 

Metodika je zameraná na rozvoj logického uvažovania žiakov o vzájomných vzťahov húb a lišajníkov nielen 

navzájom, ale aj vo vzťahu k iným organizmom žijúcich v lese. Huby sú organizmy, ktoré často spolunažívajú 

najmä s rastlinami. Príkladom sú lišajníky, ktorých stielky sú kombináciou huby a rias. Aj jedlé huby 

s plodnicou žijú v symbióze s lesnými stromami, ich názov je niekedy odvodený od názvu stromu, v blízkosti 

ktorého sa vyskytujú, napr. Hríb dubový. Častá je miskoncepcia, že lišajníky sú indikátorom čistoty 

prostredia, v tom zmysle, že kde sa vyskytujú, je ovzdušie čisté. Lenže mnoho druhov preferuje práve 

znečistené prostredie. Tieto lišajníky zhromažďujú vo svojich stielkach ťažké kovy a dobre znášajú exhalátmi 

znečistené prostredie. Dôležitá je aj skupinou sú aj huby rozkladajúce mŕtve drevo, ktoré sú v lese 

potrebné, ale ohrozujú drevené stavby. Žiaci získavajú odpovede na otázky vlastným bádaním, 

premýšľaním, pozorovaním rozdielov z obrázkov húb (použitím atlasu alebo aplikácie). 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna/skupinová forma 
 

 Atlas húb alebo tablety s aplikáciou na 
poznávanie húb 

 Lupa alebo USB mikroskop 

 Ukážka huby s plodnicou, stielka lišajníka 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Vyhodnotenie minútových lístkov, 

 sledovanie priebehu diskusie. 

 
Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
 

29 / 503



 

 

 

LESNÉ HUBY A LIŠAJNÍKY 

ÚVOD  
Téma Lesné huby a lišajníky nadväzuje na vedomosti žiakov o živote v lese z predchádzajúcich vyučovacích hodín a dopĺňa 

ich o nové poznatky. Priame pozorovanie húb s plodnicou a stielky lišajníkov žiakov motivuje a pomáha pochopiť rozdiely 

v stavbe medzi hubami a lišajníkmi.   

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov o rastlinách z predchádzajúcich vyučovacích hodín, zaujať ich otázkami na 

premýšľanie.  

Pýtajte sa žiakov: 

Otázky: 

Sú rastliny nezávislé?  

Čo potrebujú preto, aby prežili?  

Potrebujú k prežitiu iný organizmus („spojenca“)?  

Žiaci sa už učili, čo je fotosyntéza a že vďaka tomuto procesu dokážu rastliny premieňať anorganické látky na organické, a 

sú teda nezávislými organizmami z hľadiska spôsobu výživy, ich existencia nezávisí od prijímania živín z iných organizmov.  

Nadviažte na tému húb. Žiaci huby poznajú aj z bežného života.  

Diskutujte so žiakmi, pýtajte sa ich, čo si myslia o nezávislosti húb formou výskumnej otázky:  

 

Výskumná otázka:  

Potrebujú huby spojenca? (Sú aj huby nezávislé od iných organizmov?)  

Prečo si to myslíte?  

Odpovede žiakov môžu byť rôzne. Diskusiu s nimi smerujte k tomu, aby aj odôvodnili svoje názory. Ak žiaci povedia, že 

závisia od iných organizmov, pýtajte sa, od ktorých a pod.  

Vypočujte si predstavy žiakov, nechajte ich premýšľať a postupne prejdite do ďalšej fázy vyučovacej hodiny – k skúmaniu.  

Cieľom je, aby žiaci nad otázkami premýšľali z rôznych pohľadov a súvislostiach, formovali si vlastné názory a presvedčenia. 

Diskusiou spomeniete rôzne faktory, ich dopady na prostredie a pod. Pokračujte skúmaním v ďalšej časti hodiny. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 35  MIN.): 
Zámer: Hľadať odpoveď na výskumnú otázku pomocou obrázkov húb rastúcich na rôznych miestach. Vysvetliť spôsob 

výživy húb. Doplniť žiakom informácie o stavbe húb, jedlých/nejedlých/jedovatých hubách a lišajníkoch. Vysvetliť pojem 

symbióza. 

Pýtajte sa žiakov:  

 

Otázky: 

Kde rastú huby? Na akých miestach ich môžeme nájsť?  
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Žiaci môžu vymenovať rôzne lokality v lese, na lúkach a pod.   

Ukážte žiakom obrázky húb, ktoré rastú na rôznych miestach, napr. aj na kmeni stromov, v blízkosti konárov stromov a 

pod. Pýtajte sa žiakov:  

 

Otázky: 

Čo ste si všimli?  

Prečo rastú huby na týchto miestach?  

Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že huby potrebujú „spojenca“. Diskusiou ich vedieme k pochopeniu, že huby potrebujú 

prijímať organické látky, a teda si ich nedokážu vytvoriť sami.  

Vysvetlite žiakom informácie týkajúce sa výživy húb, ukážte žiakom reálne huby s plodnicou (ak máte k dispozícii) a dajte 

im ich k dispozícii na pozorovanie, prípadne ukážte modely alebo obrázky. Pýtajte sa žiakov na nejasnosti.  

Pýtajte sa žiakov na stavbu húb. Žiaci sa už s hubami určite stretli z bežného života.   

 

Otázky: 

Ako vyzerajú huby?  

Aké huby poznáte?  

Sú všetky huby jedlé? Prečo?  

Aké jedlé, nejedlé a jedovaté huby poznáte? Ako ich viete rozlíšiť?  

Nakreslite a popíšte stavbu huby. Žiaci si tiež zakreslia a popíšu obrázok do zošita. Pracujte aj s obrázkami z učebnice, 

prípadne s atlasmi a pod. Spomeňte so žiakmi aspoň 2 príklady jedlých a jedovatých húb, popíšte základné rozdiely medzi 

pečiarkou ovčou a muchotrávkou zelenou. Upozornite žiakov na to, ktoré jedlé huby si môžu najčastejšie pomýliť s 

jedovatými a aké sú dôsledky zjedenia jedovatých húb pre človeka. Snažte sa aj v tejto časti vyučovacej hodiny čo najviac 

zapájať žiakov.  

Žiakom môžete ukázať aj časť videa venované hubám, zastaviť ho na miestach s obrázkami (pre túto časť vynechajte 

lišajníky): 

Video: Lesné rastliny a huby/ biológia/Škola hrou: https://www.youtube.com/watch?v=qRTuGmP0-jE 

Časť huby: 5:40 – 7:20 min. (stavba húb, zástupcovia jedlých, jedovatých a nejedlých húb, lišajníky). 

Pokračujte ďalej v diskusii so žiakmi.  

 

Otázky: 

Je vzťah huby s iným organizmom prospešný aj pre „spojenca“? Alebo je tento vzťah prospešný iba pre huby?  

Prečo si to myslíte?  

Čím by mohli byť huby prospešné pre iný organizmus? 

Diskusia je zameraná na premýšľanie žiakov. Rozhovor so žiakmi smerujte k uvedomeniu že huby pomáhajú stromom 

čerpať vodu z pôdy a zase huby čerpajú živiny z odumretých častí stromu. Vysvetlite pojem symbióza. Spomeňte, že 

niektoré huby môžu byť aj parazitické, bez prospešného vzťahu pre iný organizmus (kmene stromov).  

Možno už niektorí počuli o lišajníkoch a vedia, čo sú lišajníky. Vysvetlite žiakom, čo sú lišajníky a aký význam má 

spolunažívanie riasy a huby pre oba organizmy.  
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Je veľa informácií o tom, že lišajníky sú indikátormi čistého a zdravého ovzdušia. Tento fakt je však veľmi zovšeobecňujúci a 

je miskoncepciou. Upozornite žiakov, že to platí iba pre niektoré druhy lišajníkov. Niektoré druhy lišajníkov, naopak, 

vyhľadávajú znečistené prostredie.    

Ukážte žiakom stielku lišajníka, ktorú žiaci môžu pozorovať voľným okom, lupou alebo USB mikroskopom. Následne 

žiakom premietnite video o lišajníkoch, alebo im aspoň ukážte jeho časť, prípadne obrázok (Obr. 1) s ukážkami lišajníkov 

z videa. Obrázok 1E demonštruje stavbu lišajníka pod mikroskopom. Žiaci si celé video môžu pozrieť aj doma. 

Video: 

BIO logicky: Lišajníky (Symbióza): https://www.youtube.com/watch?v=OGUg-sl9G_I (Video od začiatku po koniec má 3:26 

min.) 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť vedomosti žiakov a hubách a lišajníkoch formou problémovej úlohy, na vyriešenie ktorej žiaci využívajú 

získané poznatky (z aktuálnej, ale aj predchádzajúcich vyučovacích hodín) a vypísaním zásad pri zbere húb. 

 

Zadajte žiakom nasledujúce úlohy:  

Úloha 1: Vyriešte problémovú úlohu.  

Úloha 2 (domáca úloha): Napíš, aké zásady treba dodržiavať pri zbere húb.  

Pri zadaní úlohy 1 môžete zvoliť rôzny postup:   

Môžete žiakom zadať úlohu slovne, nechať im čas na premýšľanie a formou diskusie ju vyhodnotiť. 

Odporúčame však rozdať žiakom tzv. minútové lístky, ktoré žiaci vyplnia v krátkom čase (1 – 2 minúty), lístky môžete 

pozbierať a spoločnou diskusiou vyriešiť úlohu. Ďalšou možnosťou je zadať úlohu na vyriešenie doma. Vo všetkých 

prípadoch môžete využiť minútové lístky. 

Riešenie úloh so žiakmi prediskutujte na tejto alebo ďalšej vyučovacej hodine. Žiaci pri riešení uplatnia všetky poznatky o 

živote v lese, preto aj odpovede budú zrejme rôzne. Pri diskusii sa ich môžete pýtať, čo by si všímali vo vzťahu k hubám. 

Žiaci by mohli prísť na to, že  môžu sledovať v okolí vybraného miesta pre postavenie chat druhy lišajníkov, ktoré sa tam 

vyskytujú. Ak nájdu druhy citlivé na znečistené ovzdušie, znamená to, že je tam čistý, neznečistený vzduch a opačne.  

 Môžete žiakom spomenúť zaujímavosť: ak by našli v okolí drevokazné huby (viac môžu zistiť na internete), môže sa ich sen 

o chatky v lese doslova „rozložiť“.   

 

 

Minútový lístok 

Meno:                                                                 Trieda:                      Dátum: 

Predstav si, že si chceš v lese postaviť chatu. Môžeš si vybrať ľubovoľné miesto a kúpiť si pozemok. 

Kde si postavíš chatu? 

Čo si budeš všímať pri výbere miesta pre postavenie chaty? Ako by ti mohli pomôcť vedomosti, čo si sa dnes naučil?  
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Obr. 1 (A – F)    Rôzne druhy lišajníkov, G. Klocháňová  

Obr. A – F, E: stavba rôznych lišajníkov, E – stavba lišajníka pod mikroskopom, screenshot-y z videa dostupného na Youtube 

cez link:  https://www.youtube.com/watch?v=OGUg-sl9G_I, G. Klocháňová, 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Pri diskusii so žiakmi o zbere húb zdôraznite, že opatrnosti v tomto prípade nikdy nie je dosť a mali by sme zbierať 

iba huby, ktoré veľmi dobre poznáme. 

2. Metodiku je možné prispôsobiť aj pre dištančnú výučbu. Žiaci si podľa inštrukcií môžu vyhľadať bežné lišajníky, 

napr. na konári stromov a pozorovať ich. K dispozícii sú aj aplikácie na smartfón, ktoré nahrádzajú lupu. Po 

samostatnom skúmaní žiakov môžete počas online hodiny diskutovať o pozorovaniach a zisteniach žiakov.  
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku môžete rozšíriť aj o prácu s mobilnou aplikáciou (na hodine alebo doma), napr. s aplikáciou Na huby, ktorá 

obsahuje aj fotografie húb a ich popis. Podrobnejšie je aplikácia predstavená v metodike Ako si byť istý hubami. Metodika 

obsahuje aj článok s odborníkom, ktorý vysvetľuje dôležitosť dodržiavania zásad pri zbere hub. 

 

ZDROJE 
 

Škola hrou: Lesné rastliny a huby/ biológia/Škola hrou. In You Tube [on-line]  16.4.2019, cit. 20.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=qRTuGmP0-jE 

 

BIO logicky: Lišajníky (Symbióza). In You Tube [on-line] 20.4.2020, cit. 20.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=OGUg-sl9G_I 
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ŽIVOT NA VEĽKEJ NOHE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lesné bezstavovce 

ISCED 2 / 5. ročník 
 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších 
znakov 

 Uviesť potravu slimáka a dážďovky 

 Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu 
slimáka a dážďovky 

 Uviesť význam lesných bezstavovcov 

 Formulovať hypotézu 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 
a merania 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť príklady lesných bezstavovcov 

 Ovládať základy práce s meracím systémom 

 Ovládať základy práce so skicárom a s textovým editorom 

Riešený didaktický problém 

Cieľom výučby v rámci ekosystémov je upriamiť pozornosť žiakov nielen na ochranu prírody a krajiny 

ako celku, ale aj jej jednotlivých zložiek. Pri témach, ktoré sú zamerané na živé organizmy je potrebné 

budovať u žiakov pozitívne postoje, pretože častokrát práve negatívne postoje znemožňujú akúkoľvek 

ochranu.  Pozorovanie živočíchov možno uskutočniť nielen v ich prirodzenom, ale aj školskom prostredí. 

Učiteľ môže so žiakmi pozorovať správanie, vonkajšiu stavbu, životný cyklus a pod. Žiaci formou 

praktických aktivít a prostredníctvom bádania si aj takouto formou môžu budovať pozitívny vzťah 

k živým organizmom.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón) 

 Počítač, projektor, wifi 

 Merací systém Coach alebo Vernier 

 Súbor pre meranie pomocou senzorov 

 Živé organizmy (dážďovka, slimák, slizniak), 
Petriho misky, sklenené tabuľky, čierne 
korenie (čilly papričky), jablko, maslo, ocot, 
vatové tyčinky, špáradlá, pravítko, kuchynský 
nôž,  

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie práce žiakov, 

 sebahodnotiaca karta žiaka. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
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LESNÉ BEZSTAVOVCE  

ÚVOD  
Realizácia metodika je viazaná na obdobie výskytu ulitníkov a máloštetinavcov, preto je vhodné, aby ste si vyučovaciu 

hodinu naplánovali v mesiacoch  september, október  alebo apríl až jún, kedy uvedené druhy živočíchov bez väčších 

problémov nájdete v prírode. Metodika môže byť realizovaná ako vyučovacia hodina pri preberaní nového učiva,  

alebo v rámci opakovania“. 

Počas celej vyučovacej hodiny budete so žiakmi experimentovať, preto je potrebné, aby ste si vopred nachystali  živý 

materiál (slimák záhradný, slizniak iberijský, dážďovku zemnú), ich počet závisí od počtu žiakov v triede. Žiaci by mali 

pracovať v 3-5 členných skupinách. Pri realizácii nasledujúcich pozorovaní žiaci budú mať možnosť pozorovať rôzne 

spôsoby správania sa slimáka obyčajného a dážďovky zemnej. Po uskutočnení pozorovaní živočíchov opäť vráťte do 

prírody .  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Prostredníctvom aktívneho bádania a uskutočnenia jednotlivých pozorovaní žiaci budú pozorovať životné 

prejavy a spôsob správania sa bezstavovcov. 

EVOKÁCIA  (CCA 5  MIN.): 
Na vyučovacej hodine spoločne so žiakmi budete spoznávať bezstavovce. Vašou úlohou bude, aby ste 

prostredníctvom jednotlivých aktivít, zistili čo najviac informácií o daných živočíchoch. Pri realizácií aktivít si objasníte 

spôsoby správania slimáka (slizniaka) a dážďovky 

V úvode začnite riadeným rozhovorom a budete od žiakov očakávať odpovede na otázky. 

Žiakov sa pýtate: 

 

Otázky: 

 1. Kde v prírode môžete nájsť živočíchy, ktoré nemajú kostru? 

2. Poznáte takéto živočíchy? 

3. Ako vyzerajú, skúste popísať ich stavbu. 

4. Kedy ich môžete najčastejšie vidieť? 

 

Žiaci uvedú, že takéto živočíchy nepoznajú, prípadne, že neexistujú. Ak uvedú takéto odpovede, nabádate ich, aby si 

spomenuli, čo všetko videli pri prechádzke v lese, čo všetko môžu pozorovať v listovej hrabanke. Prípadne v záhrade 

pri okopávaní záhonov, v komposte, v pôde. Žiaci môžu uviesť všetko, čo im napadne. Dialóg vo fáze evokácie má 

upriamiť pozornosť žiakov na živočíchy, s ktorými budú  pracovať počas celej vyučovacej hodiny. 
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Poznámka: 

Je dôležité, aby každý žiak mohol vysloviť svoj názor, myšlienku. Myšlienky žiakov nekomentujte, iba usmerníte 

otázkami.   

UVEDOMENIE VÝZNAMU  (CCA 15  MIN.) 
Na výskumnú otázku žiaci získajú odpoveď formou riadeného bádania. Pozorovanie môžete so žiakmi uskutočniť  

v skupinách alebo demonštračne v závislosti od množstva živých organizmov. Ak žiaci budú pracovať v skupinách, tak 

po  ukončení pozorovania sprostredkujú ostatným spolužiakom výsledky svojho pozorovania. Pred samotným 

pozorovaním je dôležité, aby žiaci vyslovili svoje predpoklady, čo sa stane, aký bude výsledok pozorovania. Po 

uskutočnení pozorovania je dôležité, aby ste formou diskusie spoločne so žiakmi porovnali ich predpoklady 

a výsledkom pozorovania. So žiakmi uskutočnite 1-2 z ponúkaných úloh v závislosti od Vašich možností v škole. 

Žiaci riadeným bádaním formou pozorovania a merania hľadajú odpoveď na výskumnú otázku formulovanú v zadanej 

úlohe. 

Úloha 1: 

Akými smermi môže liezť slimák po rôznych povrchoch? 

 

Pomôcky: hladký priesvitý povrch (väčšia Petriho miska, plexisklo, sklenená tabuľa a pod., slimák obyčajný, merací 

systém, prípadne pravítko, milimetrový papier) 

Realizácia: slimáka/slizniaka položte na sklenú tabuľu a nechajte ho pohybovať sa po tabuli v rôznych smeroch 

(horizontálne, vertikálne, šikmo, „hore hlavou“). Pozorujte samotného slimáka aj sklenenú tabuľu. 

Odmerajte, akú vzdialenosť prejde slimák za 2 minúty. Nasnímajte pohyb slimáka (ak máte merací systém, tak ho 

použite, ak nie, použite pravítko alebo milimetrový papier) 

Otázky: 

1. Aký pohyb vykonáva slimák smerom dopredu? 

2. Čo sa stane so slimákom, ak ho otočíte o 180°? 

3. Bude liezť aj po šikmej ploche?  

4. Môže liezť kolmo po zvislo stojacej tabuli? 

5. Podarí sa mu zliezť dole po sklenenej tabuli? 

6. Akú vzdialenosť prejde za 4 minúty?  

 

Poznámka: 

Pred samotným uskutočnením pokusu diskutujte so žiakmi o možných riešeniach. Môžete žiakom klásť pomocné 

otázky. 

K 6 otázke, nech žiaci vyslovia predpoklady, ktoré si následne overia. (Slimák sa pohybuje rýchlosťou približne 5,4m/h, 

t. j. tisíckrát pomalšie ako človeka celkovo na presun využíva až tretinu svojej celkovej energie). 
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Úloha 2: 

Prečo môže slimák liezť po ostrých hranách bez toho, aby sa zranil? 

 

Pomôcky: kuchynský nôž (žiletka, pŕhľava dvojdomá). 

Realizácia: Slimáka položte na plochú bočnú stranu noža a postupne ho pomaly otáčajte až do zvislej polohy, čepeľou 

navrch. Pri práci s nožom buďte opatrí. Pozorujte, ako reaguje slimák.  

Poznámka: 

Uvedenú úlohu môžete so žiakmi uskutočniť aj demonštračne v prípade, ak použijete nôž, alebo žiletku. Pred 

uskutočnením pozorovania žiaci majú navrhnúť predpoklady, aký bude výsledok pozorovania. Zadajte žiakom otázky.  

Otázky: 

1. Čo sa stane so slimákom/slizniakom, ak bude prechádzať cez ostrú hranu čepele noža/žiletky? 

2. Podarí sa slimákovi zdolať ostrú čepeľ noža bez poranenia? 

3. Poraní sa? 

4. Otočí sa slimák späť?  

5. Ako sa slimák chráni pred poranením pri preliezaní cez ostré predmety? 

Úloha 3: 

Ako reaguje slimák na dotyk? 

 

Pomôcky: slimák, špáradlo, špajdľa, drevená tyčinka. 

Realizácia: Pomocou špáradla (špajdle, drevenej tyčinky) sa dotýkajte jednotlivých častí tela slimáka, ktoré sú 

uvedené v tabuľke.  

Poznámka: 

Pred samotnou realizáciou pozorovania rozdajte žiakom vytlačené tabuľky, do ktorých si žiaci zaznačia svoje 

predpoklady. Po realizácii pozorovania si opäť zaznačia do tabuľky (inou farbou) svoje zistenia. Následne si môžu 

porovnať svoje tvrdenia s výsledkami pozorovania. Koľko mali správnych odhadov. Samozrejme upozornite žiakov, 

aby so živočíchmi pracovali opatrne. 

 

Po ukončení pozorovania položte žiakom nasledujúce otázky: 

Otázky: 

1. Ako reagoval slimák na dotyk? 

2. Aký význam majú zmysly pre slimáka? 

3. Ktoré zmysly má človek? 
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Úloha 4: 

Čo myslíte, ktoré ďalšie zmysly okrem hmatu má slimák? 

 

Pomôcky: slimák/slizniak, vatová tyčinka, ocot (mleté čierne korenie, mletá červená paprika,) jablko, priesvitný 

povrch. 

Realizácia: Na plexisklo položte malý kúsok jablka a slimáka položte do jeho blízkosti. Pozorne pozorujte, kedy slimák 

zaregistruje jablko a začne sa k nemu približovať. Ak sa slimák začne pohybovať k jablku silno zatlieskajte (medzi 

jablkom a slimákom). Pozorujte, čo sa stane. 

Koniec vatovej tyčinky vložte do červenej papriky a priblížte sa k hlave slimáka. Slimáka sa nedotýkajte! Pozorujte, 

ako slimák reaguje na papriku. Ten istý pokus zopakujte, ale použite čistú vatovú tyčinku, ktorú vložte do mletého 

čierneho korenia. Pozorujte, čo sa stalo. Ten istý pokus zopakujte, ale použite čistú vatovú tyčinku, ktorú vložte do 

octu. Pozorujte, ako slimák reaguje. Svoje pozorovania si zapíšte do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy. 

 

Po uskutočnení pozorovaní položte žiakom otázky: 

Otázky: 

1. Ako reagoval slimák na zatlieskanie? 

2. Cítil slimák ocot? 

3. Ktoré zmysly ste pokusmi dokázali? 

4. Cítil slimák nebezpečenstvo? 

Ako sa správa slimák, keď mu hrozí nebezpečenstvo? 

 

Úloha 5: 

Akým spôsobom prijíma slimák obyčajný potravu? 

 

Pomôcky: slimák/slizniak, Petriho miska, jablko (hruška, maslo). 

Realizácia: Jablko popučte a  potrite nim Petriho misku. Položte na tabuľu slimáka a z opačnej strany ho pozorujte. 

Popíšte, čo vidíte. 

Položte žiakom otázky: 

 

Otázky: 

1. Ako prijímal potravu slimák/slizniak? 

2. Čím sa živý slimák? 

3. Môže slimák škodiť?  
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Poznámka: 

Žiakom vysvetlite, ako slimák prijíma potravu. Slimák prijíma potravu tak, že ju líže. Povrch jazýčka (radula) je pokrytý 

chitínovými zúbkami, takže pevnú potravu môže strúhať. Strúha ju tak, že drsným jazýčkom sa opiera o tvrdú rohovitú 

čeľusť. Môžete žiakom vyhľadať obrázok chitínových zúbkov na internete. 

 

Úloha 6: 

Čo myslíte, ako sa slimák rozmnožuje? 

 

Pomôcky: vajíčka slimáka, stereolupa, sviečka, podložné a krycie sklíčko, pinzeta. 

Realizácia: Vyberte niekoľko vajíčok zo slizovitej hmoty a položte ich na podložné sklíčko pod stereolupu a pozorujte. 

Podložné sklíčko so zárodkami mierne zahrejte nad plameňom sviečky a opäť pozorujte. Čo ste zistili? 

Poznámka: 

Cez priehľadné blanky vajíčok bude dobre viditeľný krúživý pohyb zárodkov. Ak podložné sklíčko s vajíčkami mierne 

zahrejete uvidíte, že vplyvom stúpania teploty prostredia sa krúženie zárodkov zrýchlilo. Asi pri teplote 30°C otáčanie 

zárodkov zrazu prestane, hoci zárodky ešte žijú.  

Z pozorovania môžete zistiť, že vonkajšie podmienky prostredia vplývajú na životnosť zárodkov. Za určitých 

podmienok vonkajšieho prostredia dosahuje pohyb najväčšiu čulosť  (optimum), ktorá sa stupňuje iba po určitú 

hranicu (maximum).  

REFLEXIA (CCA 5  MIN.) 
Po pozorovaniach  žiaci odfotografujú slimáka záhradného. Úlohou žiakov bude prostredníctvom interaktívnej tabule 

identifikovať a popísať na fotografii názvy jednotlivých častí tela slimáka, ktoré mali možnosť pozorovať. 

 

Úlohy pre zvedavých žiakov: 

1. Zistite, ako dlho žije slimák a ako zimuje. 

2. Zistite, aké podmienky by ste museli vytvoriť (splniť), aby ste mohli chovať slimáka v škole (doma). 

 

EVOKÁCIA  (CCA 2  MIN.) 
V druhej časti vyučovacej hodiny sa budete so žiakmi skúmať životné prejavy dážďovky  zemnej. V úvodnej časti 

zadajte žiakom otázky. 

 

Otázky: 

1. Kedy môžete vidieť dážďovku? 

2. Kde ju môžete nájsť? 

3. Ako vyzerá, na čo sa podobá? 
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UVEDOMENIE VÝZNAMU  (10  MIN.) 
Formou riadeného bádania uskutočnite so žiakmi pozorovania k životným prejavom dážďovky zemnej. Žiaci môžu 

pracovať v 3-4 členných skupinách. Pred samotným bádaním žiaci majú vysloviť svoje predpoklady a následne ako by 

svoje predpoklady overili. 

Úloha 1: 

Vydáva dážďovka pri pohybe zvuk? 

 

Pomôcky: dážďovka, lupa, papier, merací systém 

Realizácia: Dážďovku očistite (umyte) od zeminy a nečistôt a položte ju na filtračný papier. Pozorujte spôsob pohybu, 

ktorý zaznamenajte napr. meracím systémom, pravítkom, prípadne milimetrovým papierom.  

Dážďovku pohlaďte po brušnej strane prstom smerom odzadu dopredu a pocítite, že jej telo je drsné. Prezrite si  

telové  články pod lupou a zistite ich počet. 

Po ukončení pozorovania zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

1. Aký spôsobom sa pohybuje dážďovka? 

2. Má dážďovka telo rovnaké na chrbtovej a brušnej strane? 

3. Aká je pokožka dážďovky? Aký to má význam? 

4. Vedeli by ste určiť, kde sa nachádza predný a zadný koniec dážďovky? 

5. Pokúste sa zistiť, kde sa nachádza ústny otvor. 

6. Načo slúži dážďovke opasok? 

7. Čo si myslíte, čím sa živí dážďovka? 

Poznámka: 

Celé telo dážďovky je valcovité  a skladá sa z približne 80-200 článkov. Pri pohybe dážďovka postupne naťahuje 

a zmršťuje po sebe nasledujúce články. Telo sa vlní odzadu dopredu. Dážďovky sú na chrbtovej strane tela tmavšie 

a na brušnej svetlejšie. Pokožka dážďovky je pokrytá množstvom slizu. Sliz vylučuje dážďovka z opaska. Sliz vytvára 

ochranné puzdro pre vajíčka. Živí sa rastlinnými a živočíšnymi zvyškami, ktoré sa nachádzajú v pôde. 

 

REFLEXIA (5  MIN.) 
Po pozorovaniach nech žiaci odfotografujú dážďovku zemnú. Úlohou žiakov bude popísať jednotlivé časti pomocou 

interaktívnej tabule. 

V záverečnej časti vyučovacej hodiny žiaci uvedú najdôležitejšie informácie, ktoré sa na hodine dozvedeli o slimákovi 

a dážďovke a zároveň vyplnia „Sebahodnotiacu kartu žiaka“, ktorá je súčasťou prílohy. 
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Zaujímavosti o dážďovke, ktoré možno žiaci ani netušili... 

       Dážďovky majú ešte jednu špecifickú a veľmi užitočnú funkciu pre poľnohospodárstvo. Je spojená s jedinečnou 

schopnosťou zlepšovať štruktúru pôdy. Počas jedného vegetačného letného obdobia populácia 50 dážďoviek vo 

vrstve ornici na 1 m² vytvorí kilometer chodbičiek a pokryje povrch koprolitom vo vrstve 3 mm, pritom ho zostane 

ešte viac pod povrchom pôdy. 

Každá dážďovka prepúšťa cez svoj tráviaci trakt za 24 hodín množstvo pôdy, ktoré sa rovná hmotnosti jej tela. 

Pokiaľ je priemerná hmotnosť tela dážďovky 0,5 g, tak pri množstve 50 jedincov na 1m² (500 000 jedincov na 1 ha) sa 

za 24 hodín na ploche 1 ha spracuje 250 kg pôdy. 

ZDROJE 
OZ biosféra: Dážďovky zastávajú hlavnú úlohu pri obnove úrodnosť pôdy. http://www.biosferaklub.info [on-line] cit. 

10.9.2020, dostupné z https://www.biosferaklub.info/dazdovky-zastavaju-hlavnu-ulohu-pri-obnove-urodnosti-

pody/ 

Fančovičová, J. 2015 : Praktické aktivity so živými organizmami. Trnava: Trnavská Univerzita. 64 s. ISBN 978-80-8082-

867-7 
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PRACOVITÝ A USILOVNÝ AKO ... 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Iné lesné bezstavovce 

ISCED 2 / 5. ročník – 2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vedieť vymenovať a odlíšiť od seba zástupcov 
lesných  bezstavovcov  

 Uviesť časti tela kliešťa a mravca 

 Zdôvodniť, prečo sa hmyz môže niekedy v lese 
premnožiť 

 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať a argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať prácu so stereolupou/lupou 

 Charakterizovať lesné spoločenstvo a organizmy, ktoré v ňom žijú 

 Poznať lesné etáže 

 Uviesť význam lesných drevín 

Riešený didaktický problém 

Les predstavuje spoločenstvo organizmov, v ktorom platia určité zákonitosti a vzťahy medzi organizmami. 

Žiaci si častokrát predstavujú les iba vo forme stromov, stavovcov a húb. Pri otázke, aké organizmy žijú v lese 

žiaci uvedú zo stavovcov medveďa, líšku, vlk, jeleňa, srnca, prípadne vymenujú názvy drevín. Je potrebné, aby 

učiteľ zdôraznil žiakom, že les predstavuje spoločenstvo organizmov, kam patria aj bezstavovce, huby, nižšie 

aj vyššie rastliny, baktérie a pod.,  ktoré majú nezastupiteľný význam pri kolobehu látok v prírode. V rámci 

jednotlivých bádateľských aktivít priblížite žiakom život v mravenisku. V rámci úloh s mravcami a pavúkmi 

žiakom sprístupnite ich stavbu,  správanie sa, životné prejavy, význam a dôležitosť uvedených organizmov 

v prírode, pri kolobehu látok a pod.. Ak žiaci pozorujú mravce v ich prirodzenom prostredí, získajú informácie 

o spôsobe života a dorozumievaní sa mravcov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Nasmerované bádanie 

 Frontálna a skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 Živý materiál, mravce, pavúky (kosec, kútnik 
a pod.), Petriho misky, počítač, dataprojektor 

 Lupa, stereolupa, potraviny (jablko, chlieb, 
saláma, med, list, želé cukrík), pravítko, stopky, 
fixa, papierový tanier (polystyrénová podložka 

 Súbor pre aktivitu (Prílohy) 

 Pracovný list pre žiakov (Príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Nástroj formatívneho hodnotenia, 

 vyplnenie tabuľky a pracovného listu, 

 pozorovanie činnosti žiakov a následná analýza činnosti. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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INÉ LESNÉ BEZSTAVOVCE  

ÚVOD  
Metodika môže byť realizovaná ako vyučovacia hodina pri preberaní nového učiva, alebo v rámci opakovania. Metodiku 

možno realizovať v jarných a jesenných mesiacoch, kedy je ešte možný zber živého materiálu. Počas vyučovacej hodiny budú 

žiaci experimentovať,  preto je potrebné, aby ste si vopred nachystali materiál. Žiaci by mali pracovať v 3-5 členných 

skupinách. Po uskutočnení pozorovaní živočíchov opäť vráťte do prírody. Cieľom vyučovacej hodiny je nadviazať na 

predchádzajúce učivo o lesných bezstavovcoch. Počas hodiny sa žiaci oboznámia s ďalšími lesnými bezstavovcami.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Upriamiť pozornosť žiakov na rozdiely medzi  jednotlivými druhmi živočíchov, ktoré žijú v lese. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
N úvodnej časti vyučovacej hodiny uskutočnite so žiakmi riadený rozhovor. Žiaci uvedú, ktoré lesné bezstavovce, ktorých 

nespomínali na minulej vyučovacej hodine  môžu  pozorovať počas prechádzky v lese. Zadajte žiakom otázky: 

 

1. V ktorej lesnej vrstve žijú bezstavovce? 

2. Ktoré druhy lesných bezstavovcov možno pozorovať v tejto vrstve? 

3. Prečo po prechádzke z lesa si máme skontrolovať telo? 

4. Aké ochorenia môže kliešť prenášať? 

 

Poznámka: 

Je dôležité, aby žiaci uviedli: mravca lesného, pavúky, kliešťa obyčajného, lykožrúta smrekového, fúzača veľkého, roháča 

obyčajného a pod. Nech uvedú aj obdobie, v ktorom pozorovali dané druhy, prípadne, aký to bol les (ihličnatý, listnatý, 

zmiešaný) a v ktorej oblasti Slovenska uvedené druhy živočíchov pozorovali. Je potrebné upozorniť žiakov, že iba samička 

kliešťa sa živý krvou. Žiaci nech uvedú aj správny postup pri odstránení kliešťa z pokožky. 

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Po zodpovedaní otázok budete so žiakmi pokračovať v aktivite formou potvrdzujúceho bádania.  Žiaci budú pozorovať 

stavbu tela mravca a pavúka. Žiakov rozdeľte do skupín (3-4 žiaci v jednej skupine). Každá skupina žiakov bude mať v jednej 

Petriho miske pavúka, v druhej Petriho miske mravca. Pomocou stereolupy alebo smartfónu (s aplikáciou lupy) budú žiaci 

pozorovať vonkajšiu stavbu tela uvedených živočíchov. Údaje si budú zapisovať do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy (Príloha 

č.1).  

Po vyplnení tabuľky si spoločne so všetkými žiakmi zosumarizujte základné znaky pavúkovcov a hmyzu. Uveďte spoločné 

a rozdielne znaky. Pod tabuľku si žiaci môžu doplniť zaujímavosti o pavúkoch (snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, 

inštinkt). K mravcom si môžu doplniť (dva páry krídel, sociálny hmyz, symbióza). 
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Poznámky: 

Odporúčam nainštalovať do smartfónov aplikáciu Magnifier & Microscope, link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=sk&gl=US 

Samozrejme, ak máte skúsenosti s inou aplikáciou, ktorá funguje ako lupa, môžete ju využiť pri pozorovaní. Je dôležité, aby 

žiaci pozorovali jednotlivé časti živočíchov, všímali si detaily, samozrejme ak ich niečo zaujme, môžu si danú štruktúru 

odfotografovať. 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 
Po zosumarizovaní všetkých informácií z tabuliek pokračujte do žiakmi v rozhovore a položte im nasledujúce otázky:   

 

Otázky: 

1. Čo myslíte, čím sa živý križiak a mravec? Porovnajte potravu mravca a križiaka. 

2. Ako loví korisť križiak? 

3. Viete, čo má spoločné babie leto a pavúky? 

 

Po zodpovedaní otázok o križiakovi sprístupnite žiakom video ukážku, ako pavúk tká sieť: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1YsP7RMHzE stačí, ak si so žiakmi pozriete prvých 50 sekúnd. Ukážku môžete 

komentovať, aby si žiaci všímali  bruško a následne spriadanie pavučiny.  

Po ukončení video ukážky môžete žiakom povedať niekoľko zaujímavosti o pavúkoch. Názov článku  „Pavúky prinášajú 

šťastie“, Príloha č.2. 

Poznámka: 

Vzhľadom na to, že pavúky sa vyskytujú v najrôznejších prostrediach, ich získanie nie je problematické. Koncom leta a na 

jeseň sa vyskytujú dospelé jedince, u niektorých druhov počas celého roka. Pohyb jednotlivých druhov sa líši v závislosti od 

druhov pavúkov a ich loveckých techník. Pavúky, ktoré žijú v sieťach sa pohybujú pomalšie a majú menej vyvinutý zrak. 

Skákavky a sliediče sú mobilnejšie, čo súvisí s aktívnym spôsobom lovu. Kvetáriky pohybom pripomínajú krabov – môžu 

kráčať aj do strán. Kosce majú hlavohruď zrastenú s bruškom. 

 

Po ukončení video ukážky pokračujte so žiakmi v rozhovore. Žiakom zadajte iba niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky pre žiakov: 

1. Sú všetky mravce v mravenisku rovnaké? 

2. Prečo niektoré mravce majú krídla a iné sú bez krídel? 

3. Ako mravce medzi sebou komunikujú? 

4. Prečo patria mravce medzi  „spoločenský hmyz“? 

5. Poznáte aj iné druhy hmyzu, ktoré žijú v spoločenstvách? 

6. Viete uviesť, aký význam majú mravce v lesnom ekosystéme? 

7. Môžu žiť mravce s iným organizmom v symbiotickom vzťahu? 

 

ROZŠÍRENIE (CCA 35  MIN.): 
V tejto fáze vyučovacej hodiny žiakov rozdeľte do skupín (3-4). Ak máte na školskom dvore, prípadne školskej záhrade 

mravenisko, môžete pozorovanie uskutočniť priamo v teréne.  

Ak je Vaša škola v blízkosti lúky alebo lesa a nachádza sa tam mravenisko, pozorovanie uskutočnite tiež priamo v teréne. 

 Ak nemáte k dispozícii možnosť pozorovať mravenisko, mravce je potrebné nazbierať a priniesť do triedy. 
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Žiakom položte výskumnú úlohu, na ktorú budú hľadať odpovede prostredníctvom nasmerovaného bádania. 

Otázka: 

Akú potravu preferujú mravce? 

 

Každej skupine žiakov vytlačte pracovný list, kde budú zaznamenávať svoje zistenia (Príloha č.4). Žiaci si medzi sebou 

v skupine zvolia zapisovača, ktorý bude zaznamenávať údaje do tabuľky, hovorcu, ktorý bude prezentovať výsledky 

pozorovania za svoju skupinu. Žiaci pred samotným pozorovaním uvedú do pracovného listu svoje predpoklady, navrhnú 

postup, ako budú postupovať, aby zistili, akú potravu uprednostňujú mravce a následne uskutočnia pozorovanie. 

Každá skupina žiakov potrebuje pomôcky: papierový tanier (polystyrénovú podložku), pravítko, fixu, stopky, kúsok jablka, 

kúsok chleba, saláma, med, želé cukrík, list. 

Následne majú žiaci navrhnúť postup, ako budú pozorovať a zaznamenávať výsledky. Žiakov môžete usmerniť. 

Variant pozorovanie v triede: Žiaci si tanier rozdelia na 6 rovnakých častí (tak, ako by rozdelili pizzu) a na každú časť položia 

iný kus potravy. Do stredu taniera opatrne prenesú mravce (min.20 jedincov). Spustia stopky a budú zapisovať svoje zistenia 

do tabuľky, ktorú si majú navrhnúť. Ak by mali problém s vytvorením tabuľky, tak na tabuľu im môžete urobiť návrh tabuľky. 

Vhodné je zrátať mravce každých 5 minút (5,10,15, 20). Na základe získaných údajov žiaci vyhodnotia, ktorú potravu majú 

mravce najradšej.  

Variant pozorovanie mraveniska: Žiaci si opäť rozdelia papierový tanier na 6 časti. Na každú časť položia iný kúsok potravy. 

Tanier položia do blízkosti mraveniska. Každých 5 (5,10,15,20) minút budú údaje zapisovať do tabuľky. Zo získaných údajov 

môžete spoločne so žiakmi vytvoriť graf. Na základe získaných údajov žiaci vyhodnotia, ktorú potravu majú mravce najradšej. 

Taktiež je vhodné odmerať výšku a šírku mraveniska, veľkosť mravcov a všímať si, z akého materiálu je postavené 

mravenisko. 

Po prezentácií získaných výsledkov  môže učiteľ  oboznámiť žiakov so zaujímavosťami o tomto druhu živočíchov, ktoré sa 

nachádzajú v Prílohe č.3. 

Poznámka: 

Na transport chytených mravcov sa najlepšie osvedčili plastové obaly od nanukovej torty, do ktorých rýchlo umiestnite väčší 

počet mravcov spolu s hniezdnym materiálom z mraveniska. Plastové nádobky síce neumožňujú cirkuláciu plynov, ale pri ich 

použití nehrozí vyschnutie substrátu, na čo sú mravce veľmi citlivé. Nádobky odporúčam iba na krátkodobý transport, 

pretože kyselina mravčia vylučovaná do vzduchu spôsobuje pri vdychovaní podráždenie priedušiek. Ak by ste chceli so žiakmi 

chovať mravce v myrmekáriu odporúčam väčšie druhy, s ktorými sa ľahšie manipuluje a sú pre žiakov viac atraktívne 

v porovnaní s malými druhmi. 

Poznámka: 

Žiaci môžu vyvodiť závery a interpretovať výsledky s pomocou vytvorenej tabuľky a grafu. Mravce medzi sebou komunikujú 

(mechanicky aj chemicky) a teda ich počet sa postupne pri vzorke zvyšoval. Dôvodom je pachová stopa, ktorú zanechávajú 

na cestičkách – čím je intenzívnejšia, tým výdatnejší je zdroj potravy.  Reakcie mravca lesného na potravu závisia aj od 

komunikácie, ktorá medzi jedincami prebieha. Sú známe dva spôsoby tejto vnútrodruhovej komunikácie: mechanická a 

chemická. Mechanicky sa dorozumievajú dotykmi tykadiel. Tieto dotyky medzi dvoma jedincami majú určité tempo, silu, 

rytmus a miesto dotykov. Toto všetko má vplyv na informáciu, ktorú si mravce medzi sebou odovzdávajú. Chemicky -  

komunikujú prostredníctvom feromónov (chemické látky, ktoré jedince vylučujú). Známych je niekoľko typov feromónov 

rozdelených podľa funkcie: sexuálne (zvyšovanie sexuálnej aktivity samcov, vylučujú ich ešte neoplodnené samičky), 

výstražné (označovanie miest, ktoré predstavujú nebezpečenstvo) a značkovacie (orientácia jedincov).  Feromóny slúžia aj 

ako rozlišovací znak medzi jedincami vlastného mraveniska a cudzími jedincami. Pri stretnutí mravce komunikujú ľahkými 

dotykmi tykadiel, pomocou ktorých rozlišujú pachy predmetov a iných mravcov. Jedince s rôznym pachom sa navzájom 

správajú agresívne.  
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VYHODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 
Po ukončení pozorovania, vyhodnotení údajov a formulovaní záverov, žiaci na konci vyučovacej hodiny vyplnia nástroj 

formatívneho hodnotenia „Lístok pri odchode“  Príloha č.5. V rámci domácej úlohy žiaci môžu riešiť jednu z ponúkaných 

úloh. 

 

Domáca úloha pre žiakov  

 

1. Zostaviť príklad potravového reťazca (5 organizmov), ktorého súčasťou bude mravec lesný (formou obrázkov). 
2. Nakresliť mravca a popísať jeho časti. 
3. Vyhľadať informácie o repelentoch (načo slúžia, kedy sa používajú). 
4. Vyhľadajte informácie o kyseline mravčej. 
5. Zaujímavosti zo sveta pavúkov (https://www.youtube.com/watch?v=k1YsP7RMHzE) 

 

ZDROJE 
Cross Orbweaver Araneus diadematus In You Tube [on-line] 3.10.2019, cit. 14.1.2021, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=k1YsP7RMHzE 

Neuveriteľný svet pavúkov. In You Tube [on-line] 20.1.2021, cit. 20.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 

Metodický manuál pre predmet biológia. [on-line] 1.2.2019, cit. 10.12.2020 dostupné: https://siov.sk/wp-

content/uploads/2019/02/Metodicky-manual-pre-predmet-Biologia.pdf 

Fančovičová, J. 2015 : Praktické aktivity so živými organizmami. Trnava: Trnavská Univerzita. 64 s. ISBN 978-80-8082- 867-7 

Žoldošová, K. a kol. 2004: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnava: Trnavská Univerzita. 104 s. ISBN 80-89-074-81-2 
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TAJNÝ ŽIVOT V LESE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať aspoň 3 drobných lesných živočíchov 
s článkovaným telom 

 Porovnať základné morfologické znaky žižiavky, 
mnohonôžky a stonožky 

 Opísať spôsob výživy drobných lesných živočíchov  

 Vysvetliť význam lesných článkonožcov  z hľadiska 
potravinového reťazca 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Charakterizovať pojem ekosystém 

 Uviesť príklady lesných ekosystémov 

 Vymenovať príklady lesných živočíchov a rastlín 

Riešený didaktický problém 

Pozorovaním stavby tela a správania žižiaviek obyčajných v rôznych prostrediach sa žiaci učia s vlastného 

pozorovania porozumieť vzťahu medzi prostredím a organizmami. Uvedomujú si prepojenosť morfologickej 

adaptácie a spôsobu života žižiaviek na podmienky prostredia, v ktorom žijú. Žiaci pozorovania 

zaznamenávajú, čím rozvíjajú viaceré spôsobilosti vedeckej práce. Bádateľský prvok žiakov nielen motivuje 

a podnecuje k novým otázkam, ale výrazne napomáha porozumieť logickým prepojeniam medzi organizmami 

a prostredím v lese.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová forma (3-5 žiakov/skupinu) 

 

 Žižiavky obyčajné, (aspoň 1 žižiavka /skupinu 
žiakov), prípadne navyše aj iný vhodný zástupca 
článkonožcov 

 Petriho misky alebo iná vhodná nádoba na 
pozorovanie žižiaviek (1/skupinu) 

 Filtračný papier, lístie zo stromov 

 Lupy 

 Pracovné listy (Príloha) 
Nepovinné: 

 Mikroskop na mobil alebo vreckový USB 
mikroskop, 

 Tablety alebo smartfóny (aspoň 1/skupinu) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pojmová mapa (porovnanie), pozorovanie činnosti žiakov, analýza záznamov z pozorovania žižiaviek. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD. 
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DROBNÉ LESNÉ ŽIVOČÍCHY 

ÚVOD  
Metodika je spracovaná pre výberovú tému Drobné lesné živočíchy. Je možné ju zaradiť do výučby v období, keď je možné 

priamo pozorovať stavbu tela a správanie žižiaviek obyčajných, prípadne iných drobných bezstavovcov, ktoré je možné nájsť 

v lese. V prípade, že realizujete metodiku mimo obdobia vhodného na nájdenie drobných lesných živočíchov, sprostredkujte 

žiakom aspoň videozáznam a obrázky. Priame pozorovanie žižiaviek je možné realizovať aj ako samostatné praktické 

cvičenie. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Naviazať na známe vedomosti žiakov a zaujať ich pozornosť uvedením motivačnej otázky. 

 

Začnite aktivitou, ktorá je zameraná na zopakovanie poznatkov o živočíchoch žijúcich v lese. Povedzte žiakom, aby si do 

zošitov nakreslili les. Žiaci pravdepodobne nakreslia stromy, rastliny, možno aj živočíchy.  

Môžete žiakom zadať aj pracovný list, kde im ponecháte obrázok lesa, prípadne žiaci môžu nakresliť svoj vlastný (Pozn.: 

Pracovný list je vypracovaný pre bežnú hodinu a tiež pre praktické cvičenie – je možné postupovať rovnako a rozšíriť aktivity 

o priame pozorovanie drobných lesných živočíchov.). 

 

V prípade prezenčnej formy môžu žiaci kresliť aj na tabuľu, v prípade online výučby môžu zakresľovať les spoločne na 

zdieľanú bielu tabuľu v danej online platforme. Následne sa žiakov vyzvite, aby uviedli príklady živočíchov, ktoré v lese žijú 

a na základe poznatkov o lese ako spoločenstvu živočíchov uviedli, kde daného živočícha môžeme nájsť (napr. ďateľ  vyberá 

spod kôry stromov hmyz a pod.  

 

Alternatívou je, že žiakom Vy nakreslite obrázok, kde je možné demonštrovať rôzne vrstvy v lese (napr. v učebnici pre 5. roč., 

str. 20, Obr. 27 – Organizmy žijúce v rôznych lesných vrstvách). Žiaci by mali uviesť príklady živočíchov pre rôzne vrstvy. 

Týmto riadeným rozhovorom žiakov smerujte k otázkam: 

Otázka: 

Čo by sme mohli nájsť v spodnej vrstve? 

Ako živé organizmy tam žijú? 

Žijú v spodnej vrstve (napr. v pôde, pod lístím, kameňmi, v kôre odumretých stromov) aj niektoré druhy živočíchov? 

Aké živočíchy? 

 

Žiaci už možno majú poznatky 

Pokračujte v diskusii ďalej: 

Výskumná otázka: 

Prečo práve tieto živočíchy žijú pod lístím, kameňmi a pod.? (Prečo sa „ukrývajú“?) 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Pozorovať a zaznamenávať pozorovanie žižiaviek, prípadne iných drobných lesných živočíchov (mnohonôžky, 

stonôžky). 

Alternatíva: Sprístupnite žiakom obrázky alebo videá, ktoré demonštrujú drobné lesné živočíchy (Obr. 1a a 1b: Žižiavka 

obyčajná, Obr. 2: Mnohonôžka, Obr. 3: Stonôžka). Môžete využiť aj vlastné obrázky, prípadne videá. 

V prípade priameho pozorovania žiaci pracujú v skupinách. Žiaci by mali postupne doplniť tabuľku v pracovnom liste najprv 

na základe obrázkov, potom doplniť názov živočícha a napísať, čím sa živočích živí. Žiaci by mali dospieť k záveru, že drobné 

lesné živočíchy sú prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú stavbou svojho tela. 

Kde hľadať žižiavky: 

Žižiavky vyhľadávajú vlhké a tmavé miesta, pravdepodobne ich nájdete od apríla do októbra v suchom počasí nad 15 stupňov 

C pod dlaždicou voľne položenou na pôde alebo pod kvetináčmi, ktoré sú vonku v záhrade dlhšie na jednom mieste, 

v komposte, v pivnici, pod rozkladajúcim sa drevom, pod kameňmi pri sude s vodou v záhrade a pod. Paradoxne po daždi 

ich na týchto miestach nenájdete, pretože vlhko je všade aj mimo týchto miest a žižiavky svoje skrýše opustia. 

Žižiavky môžete nazbierať pri vhodných podmienkach a udržiavať v menšej nádobe s rozkladajúcimi sa listami niekoľko dní 

do realizácie výučby. 

Skontrolujte výsledky pozorovaní žižiaviek so žiakmi, pýtajte sa ich, čo tieto pozorovania znamenajú, na čo prišli, čo zistili. 

Veďte žiakov k zovšeobecneniu záverov svojich pozorovaní. Pracovné listy žiakov môžete podľa svojho uváženia aj pozbierať 

a vyhodnotiť (slovne, bodmi, známkou a pod.) 

Poznámka: 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:    Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) (vľavo) a Svinka obyčajná (Armadillidium vulgare) (vpravo), 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svinka#/media/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg, 

 

Žižiavka patrí k rovnakonôžkam (Isopoda) do triedy Malacostraca (rakovce). Má sploštené oválne telo, ktoré je chránené 

tmavým hrubým pancierom. Pancier je zložený z 7 - 9 článkov. Pancier nerastie, preto ho musí žižiavka zvliekať. Telo dospelej 

žižiavky dosahuje dĺžku okolo 15 milimetrov. Má sedem párov nôh a typické zalomené tykadlá. Žije pod hnijúcim lístím, vo 

vlhkom prostredí. Dýcha žiabrami. Cez deň sa skrýva pod lístím alebo v úzkych tmavých štrbinách, v noci vylieza a hľadá si 

potravu. Žižiavka je veľmi užitočná. Živí sa odumretými zvyškami rastlín a tým urýchľuje ich rozklad. Samica kladie vajíčka do 

liahňovej dutiny (marsúpia), ktorá sa nachádza pod bruškom. Larvy sa liahnu v dutine naplnenej tekutinou a ostávajú tam 

veľa týždňov. Pri raste zvliekajú pancier. Žižiavky žijú dva až tri roky a sú korisťou ropúch, jašteríc a niektorých pavúkov. 

Pozorovanie môžete uskutočniť aj so svinkami (Armadillidium). Medzi najznámejší druh patrí svinka obyčajná (Armadillidium 

vulgare) (viď Obr. 1, vpravo hore). Svinky majú 7 párov nôh a dve článkované tykadlá. Sú svetloplaché, žijú v temných vlhkých 

miestach, kde tvoria skupinku až 20 jedincov rôzneho veku. Niektoré druhy sa v prípade nebezpečia stočia do guličky. 
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REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť a zhodnotiť poznatky žiakov o článkonožcoch. 

 

Úloha 1: 

Diskutujte o podobnostiach a rozdieloch drobných lesných živočíchov (Otázka 2 v Pracovnom liste pre bežnú vyučovaciu 

hodinu). 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
1. Postup bol realizovateľný počas 1 vyučovacej hodiny, je však potrebná príprava pomôcok. 

2. Pre realizáciu praktickej časti je potrebné zvoliť obdobie, kedy je možné nájsť žižiavky, prípadne iné drobné lesné 

živočíchy, ktoré by boli vhodné na priame pozorovanie. 

3. V skrátenej podobe je možné pozorovanie žižiaviek zaradiť do bežných vyučovacích hodín aj pri iných témach, kde 

je to vhodné (napr. v rámci ekologickým tém 8. a 9. ročníka), prípadne ako súčasť opakovania. 

4. Napriek počiatočnej nevôli niektorých žiakov pri práci so žižiavkami sa im tieto aktivity veľmi páčili a mnohí 

prekonali počiatočný strach.  

5. Ak si žiaci do mobilu nainštalujú aplikáciu s funkciou lupy a zoženú žižiavky na priame pozorovanie, téma je vhodná 

aj na dištančnú výučbu – žiaci dostanú vopred pracovný list, realizujú doma pozorovanie a na nasledujúcej hodine 

môžete diskutovať o pozorovaniach a záveroch.  

6. Je to síce výberová téma, ale veľmi vhodne dopĺňa vedomosti žiakov o lesných organizmoch, upozorňuje na druhovú 

pestrosť organizmov v lesnej pôde. Pomáha žiakom uvedomiť si, aké dôležité sú malé organizmy, ktoré žijú v pôde 

a nevidíme ich pri prechádzke lesom tak ako iné väčšie živočíchy. 

7. Bádateľské aktivity prispeli k rozvoju zručností žiakov a pomohli im pochopiť, že každý organizmus je prispôsobený 

prostrediu, v ktorom žije, stavbou svojho tela a spôsobom života.  

8. Niektorí žiaci nechápali rozdiel medzi stonôžkou a mnohonôžkou, prípadne žižiavkou a svinkou. 

9. Žiaci môžu pre ľahšiu identifikáciu hmyzu využiť aplikáciu v mobile (napr. Bug Identifier). 

10. Môžete ukázať žiakom vhodné videá zobrazujúce žižiavku, napr.: 

https://www.youtube.com/watch?v=WqdFCNdYMCw&t=6s 

11. Zaujímavý bol dlhodobý projekt, v rámci ktorého žiaci hľadali a odfotili zaujímavé lesné drobné živočíchy a následne 

prezentovali svojim spolužiakom aj informácie o živote daných organizmov. 

12. Príklady otázok žiakov: Prečo sa žižiavky pri pozorovaní stáčali? Prečo žižiavky utekajú pred svetlom a suchom? Koľko 

žije žižiavka? Prečo majú spodnú časť aj s končatinami svetlú? Prečo sa žižiavka nevie stočiť do klbka? Aké iné 

podobné živočíchy žižiavkam žijú inde vo svete? 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pri úprave metodiky a jej rozšírení je možné navrhované aktivity realizovať aj na praktickom cvičení.  

 

ZDROJE 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svinka#/media/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg, [on-line], cit. 20.7.2017 
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NEDRÁŽDI HADA BOSOU NOHOU! 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Obojživelníky a plazy na lúkach a  poliach 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať zástupcov obojživelníkov a plazov žijúcich 
na poliach a lúkach a ich význam v prírode 

 Rozlíšiť podľa vonkajších znakov obojživelníka 
a plaza 

 Rozlíšiť podľa vonkajších znakov vretenicu a užovku 

 Poznať zásady prvej pomoci pri uhryznutí 
vretenicou 

 Uviesť chránené druhy obojživelníkov a plazov 
 

 Manipulovať s pomôckami 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť rozdiel medzi stavovcom a bezstavovcom 

 Uviesť zástupcov lesných obojživelníkov a plazov 
 

Riešený didaktický problém 

Metodika pomôže žiakom pochopiť, prečo sú obojživelníky a plazy v prírode dôležité. Mnohí žiaci pociťujú 
odpor k uvedeným druhom živočíchov, pri stretnutí s nimi ich ničia a zabíjajú a nevedia, ktoré druhy a prečo 
sú chránené. Žiaci tiež nepoznajú rozdiel jedovatou vretenicou a neškodnou užovkou a nevedia primerane 
reagovať pri stretnutí s nimi v prírode. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce a riadené bádanie 

 Projektová metóda 

 Skupinová forma  
 

 PC, projektor, internet 

 Tablety 

 Modely obojživelníkov a plazov ( ak sú 
k dispozícii) 

 Zvlečená koža plazov 

 Materiál na  výrobu plagátov 

 Pracovný list (Príloha) 

 Text pre žiakov, informačný leták (Príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 analýza výstupov práce činnosti žiakov (pracovné listy, sebahodnotiaca karta). 

 

Autor: Mgr. Jana Vavreková 
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OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY NA LÚKACH A POLIACH  

ÚVOD  
Metodika je vhodná pre žiakov základnej školy. Prostredníctvom rôznych aktivít sa žiaci dozvedia hlavné znaky obojživelníkov 

a plazov, naučia sa rozlíšiť užovku od vretenice . Téma Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach je spracovaná ako 

samostatná a nezávislá metodika. Pre upevnenie vedomostí môže učiteľ siahnuť po ďalších metodikách, ktoré sú zamerané 

na stavovce žijúce na poliach a lúkach. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
Hlavným zámerom je zistiť, čo žiaci o danej téme vedia a motivovať ich k tomu, aby samostatne začali myslieť. 

Sprostredkujte žiakom krátke video https://youtu.be/RSKghAkVlmQ (trvanie 2:24 min): 

Po ukončení ukážky zadajte žiakom nasledovné otázky a zadajte úlohu: 

Otázky a úloha: 

Ktoré živočíchy ste si všimli v ukážke? 

Stretli ste sa s niektorým z týchto živočíchov na prechádzke v lese? Pokiaľ áno, ako ste sa zachovali? 

Na predchádzajúcich hodinách ste sa stretli s pojmom obojživelník, vysvetlite význam tohto pojmu spolužiakom. 

 

Po rozhovore  rozdeľte žiakov  do skupín . Rozdajte žiakom modely, resp. obrázky  obojživelníkov a plazov – ropucha 

bradavičnatá, ropucha zelená, jašterica krátkohlavá, jašterica zelená,  vretenica severná, užovka obojková, mlok bodkovaný, 

salamandra škvrnitá, skokan hnedý. Každá skupina dostane sadu  rovnakých obrázkov spolu s pojmami OBOJŽIVELNÍK , PLAZ, 

LES, POLE, LÚKA. Úlohou žiakov bude roztriediť uvedené živočíchy správne do skupín. Správnosť skontrolujte.  

Poznámka: Žiaci využívajú nadobudnuté vedomosti z tematického celku Život v lese, mali by správne zaradiť jašterice , 

vretenicu a užovku medzi plazy, ropuchy medzi obojživelníky.  

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny  žiaci prostredníctvom potvrdzujúceho  a riadeného bádania získajú požadované poznatky  

o obojživelníkoch a plazoch žijúcich na poliach a lúkach. Žiaci pracujú v skupinách, resp. závisí to od vašich podmienok 

v triede.   

Podľa obrázkov, resp. modelov správne pomenujte všetkých zástupcov obojživelníkov a plazov, o ktorých bude reč v tejto 

téme - ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, jašterica krátkohlavá, jašterica zelená,  vretenica severná, užovka obojková, 

aby žiaci už počas sledovania videa vedeli, o ktoré živočíchy ide. 

 

Úloha 1. Obojživelníky ( cca 10 min) 

Sprístupnite žiakom nasledujúce videá a skrátený vytlačený text : 

stavba tela:  https://www.youtube.com/watch?v=1n1JScSGZEM  do 1:11 

rozmnožovanie: https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA (trvanie 2:01) 

text:  http://www.vivarista.sk/menu/print.php?clanok=47  - skrátené v prílohe  
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Žiaci   v skupinách vypracujú úlohu 1  v pracovnom liste na základe toho, čo videli vo videu a prečítali si vo vytlačenom texte. 

Upozornite žiakov, koľko času majú na vypracovanie úlohy , úloha č, 1 nie je náročná. Skontrolujte frontálne správnosť 

vypracovania po vypracovaní. Usmerňujte odpovede žiakov, dopĺňajte informácie, vysvetľujte a upozorňujte na nepresnosti, 

resp. na nepochopené javy a pojmy.  

Poznámka: Žiaci majú k dispozícii upravený  a skrátený text, učiteľ dopĺňa informácie zaujímavosti  z originálneho  textu.  

 

Úloha 2: Plazy – Jaštery  (cca 10 min) 

Sprístupnite žiakom nasledujúce videá: 

Jašterica zelená https://www.youtube.com/watch?v=kB3iE1JJrtg&t=30s  trvanie 5:23 

Jašterica krátkohlavá  ( pohlavná dvojtvarosť)  https://www.youtube.com/watch?v=bU4n3k7cz2c&t=146s od 1: 03 – 1:45  

zvliekanie kože jašter https://www.youtube.com/watch?v=7pz7TgQlBu8 trvanie 1:44 

 

Žiaci   v skupinách vypracujú úlohu 2   v pracovnom liste na základe toho, čo videli vo videu. Upozornite žiakov, koľko času 

majú na vypracovanie úlohy. Skontrolujte frontálne správnosť vypracovania po vypracovaní. Usmerňujte odpovede žiakov, 

dopĺňajte informácie, vysvetľujte a upozorňujte na nepresnosti, resp. na nepochopené javy a pojmy. 

 

Úloha 3:  Plazy – Hady  (cca 10 min) 

Túto aktivitu je možné relizovať dvoma spôsobmi, podľa situácie v triede. Pokiaľ by ste usúdili, že žiakov už nezaujme 

videoukážka, zvoľte druhý spôsob – prácu s obrázkom. 

 

1. Žiakom sprístupnite detailný obrázok vretenice a užovky a pustite nasledujúce video: 

 užovka obojková   https://www.youtube.com/watch?v=oA4XpCBZu-I  2:55 – 4: 44 

 vretenica severná https://www.youtube.com/watch?v=oA4XpCBZu-I 6:45 – 9.05 

 zvliekanie hada https://www.youtube.com/watch?v=Q3IF45eCSrE  0:29 

Po zhliadnutí videa sa  riadeným rozhovorom venujte poznaniu rozdielnych znakov medzi vretenicou a užovkou. Informácie 

doplňte o poskytnutie  prvej pomoci pri uhryznutí vretenicou. 

 alebo  

2. Informačný leták a 2 premietnete na interaktívnej tabuli. Pokiaľ máte možnosť, môžete leták vytlačiť a rozdať do 

skupín.V dialógu so žiakmi priblížte žiakom  podľa obrázkov základné informácie. Zamerajte sa na rozdielne znaky 

medzi vretenicou a užovkou a poskytnutie  prvej pomoci pri uhryznutí vretenicou. 

Pokiaľ máte k dispozícii zvlečenú kožu plaza, ukážte ju žiakom. Niektorí žiaci môžu doma chovať plazy , ktoré sa zvliekajú, 

môžete ich vyzvať, aby porozprávali svoje skúsenosti. 

Žiaci   v skupinách vypracujú úlohu 3   v pracovnom liste na základe toho, čo videli vo videu, resp. na základe informácií 

z letáku. Upozornite žiakov, koľko času majú na vypracovanie úlohy. Skontrolujte frontálne správnosť vypracovania po 

vypracovaní. Usmerňujte odpovede žiakov, dopĺňajte informácie, vysvetľujte a upozorňujte na nepresnosti, resp. na 

nepochopené javy a pojmy. 

 

Pred vypracovaním úlohy 3  v PL môžete žiakom zadať nasledovné otázky: 

Otázky: 

 Podľa predloženej mapky skúste odhadnúť, v ktorých častiach Slovenska môžeme stretnúť vretenicu. 

 Ako môže byť sfarbená vretenica? 

 Podľa obrázka skúste odhadnúť, kde môže mať vretenica ukrytý jed? 

 Ako vyzerá kresba na chrbte vretenice? Líši sa od užovky? 

 Aký tvar má zrenica vretenice?  
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 Aký tvar má zrenica užovky? 

 Všimli ste si niečo zaujímavé na hlave užovky? 

 Pokúste sa povedať, ako budete postupovať, pokiaľ dôjde k uhryznutiu vretenicou.  

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

V záverečnej fáze vyučovacej hodiny žiaci vyplnia online Alf test , voľne  dostupný  na https://programalf.com/alf-

html/dist/#sk/file/50706, nie je potrebné sa registrovať. 

Zadanie doborovoľnej domácej úlohy – výroba posteru na preberanú tému. . Pokiaľ sa zvýši čas, môžu žiaci v skupinách 

začať pracovať na výrobe posteru. Dokončia ho doma a prezentujú na nasledujúcej hodine. 

V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia sebahodnotiacu kartu . 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY   

Metodiku je možné realizovať na 2 vyučovacích hodinách, nakoľko žiaci mali tendenciu po videách zdieľať svoje dojmy, čo si 

vyžiadalo viac času.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je videá poslať vopred žiakom, aby si ich prezreli doma. Rovnako pracovné listy je možné zadať ako domácu 

úlohu alebo v rámci opakovania na osobitnej hodine. Je na zvážení učiteľa, akú alternatívu zvolí vzhľadom na 

nehomogénnosť skupín žiakov v jednotlivých školách. 

Nie je potrebné žiakom prezentovať všetky videá  v metodike. 
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PREČO STRAKA KRADNE LESKLÉ PREDMETY? 
(HAVRAN NIE JE VRANA) 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 

Vtáky žijúce  na lúkach a  poliach 
ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť zástupcov vtákov žijúcich na poliach 
a lúkach a ich význam v prírode 

 Vysvetliť pojem pohlavná dvojtvarosť 

 Rozlíšiť hrabavce, spevavce a dravce podľa ich 
charakteristických znakov 

 Uviesť príklady chránených druhov vtákov žijúcich 
na poliach a lúkach 
 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať charakteristické znaky stavby tela vtákov 

 Uviesť príklady zástupcov lesných vtákov 
 

Riešený didaktický problém 

Metodika pomôže žiakom pochopiť, prečo sú vtáky žijúce na poliach a lúkach užitočné. Metodika odhalí 
žiakom problém sídlenia havranov v mestách, poodhalí príčiny tohto javu a poukáže tiež na význam straky 
v prírode, keďže existujú druhy vtákov, ktoré s ňou žijú v symbióze ( sokol červenorohý). 
 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Projektová metóda 

 Skupinová forma  
 

 PC, projektor, internet 

 Tablety 

 Modely vtákov (ak sú k dispozícii) 

 Materiál na výrobu plagátov 

 Pracovné listy pre žiakov (Príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 Analýza výstupov práce, činnosti žiakov. 

 

Autor: Mgr. Jana Vavreková 
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VTÁKY ŽIJÚCE  NA LÚKACH A  POLIACH  

ÚVOD  
Metodika je vhodná pre žiakov základnej školy.  Téma Vtáky žijúce  na lúkach a  poliach je spracovaná ako samostatná 

a nezávislá metodika. Pre upevnenie vedomostí môže učiteľ siahnuť po ďalších metodikách, ktoré sú zamerané na stavovce 

žijúce na poliach a lúkach. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 8  MIN.): 
V tejto časti hodiny  vyvolajte u žiakov zábavnou formou  záujem o preberanú tému. 

1. zahrajte sa so žiakmi prešmyčky: Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Vyriešené prešmyčky napíšte na tabuľu. 

BANZAT  - bažant 

NAVAR - vrana 

SKRATA - straka 

KONŠVOKRÁ - škovránok 

JABIRACA - jarabica 

ANAVRH - havran 

KOLOS - sokol 

PODR – drop 

DÁNAKRST – strnádka 

PALICE PRE - prepelica 

 

alebo  

 

2. zahrajte sa so žiakmi  biologické pexeso, ktoré obsahuje dvojice:   

obrázok poľného vtáka s pomenovaním  – jeho pomenovanie. Žiaci pracujú na tabletoch s pripojením na internet 

alebo na svojich mobiloch, jeden žiak pexeso hrá  na interaktívnej tabuli. O niektorých druhoch vtákov môžu žiaci 

počuť prvýkrát, ale predpokladám, že o väčšine už počuli. Pexeso by im teda nemalo robiť problém.  Odporúčam 

nainštalovať na tablety čítačku QR kódov, žiaci veľmi rýchlo otvoria pexeso, netreba im diktovať webovú adresu 

a urýchľuje to prácu. 

odkaz na pexeso : (celá obrazovka  )  https://learningapps.org/watch?v=pnrb6z93j20  

odkaz na web : https://learningapps.org/display?v=pnrb6z93j20 

QR kód pexeso:  

 

 

 

 Vyriešené pexeso nechajte premietnuté  na interaktívnej tabuli.  

 

Po skončení hry zadajte žiakom nasledovné otázky  a úlohu: 
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Otázky a úloha: 

1. Napíšte na tabuľu druhy vtákov, ktoré ste si zapamätali počas hry pexeso (pokiaľ žiaci neriešili prešmyčky). 

2. Ktoré  z uvedených druhov vtákov ste už videli  na vlastné oči? ( napr. na turistike, v ZOO) 

3. O ktorom druhu  vtáka ste počuli prvýkrát? 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 32  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny  žiaci prostredníctvom potvrdzujúceho  a riadeného bádania získajú požadované poznatky  

o vtákoch  žijúcich na poliach a lúkach. Žiaci pracujú v skupinách, dvojiciach alebo samostatne. 

 Aktivitu 2, 3 a 4  zvoľte v prípade dostatočného časového priestoru na vyučovacej hodine. 

 

Na tabuli  farebne označte ( zoskupte) skupiny živočíchov – rad  HRABAVCE, SPEVAVCE, DRAVCE, CHRIAŠTELE 

Žiaci z tematického celku Život v lese poznajú znaky dravcov aj spevavcov,  riadeným rozhovorom ich so žiakmi zopakujeme. 

Môžete klásť napr. tieto otázky: 

1. Spomeniete si na dravé vtáky žijúce v lese?   (orol. jastrab) 
2. Aký tvar má zobák dravcov?  (hákovitý) 
3. Majú dravé vtáky  mimoriadne vyvinutý niektorý zmysel? (zrak) 
4. Ktorý orgán majú veľmi dobre vyvinutý spevavce? (hlasový) 
5. Ktoré pohlavie väčšinou spieva a prečo? ( samce- lákajú samičky, vyznačujú si teritórium) 
6. Starajú sa spevavce o mláďatá po vyliahnutí? ( áno, sú kŕmivé) 
7. Starajú sa dravce o mláďatá po vyliahnutí? ( áno, sú kŕmivé) 

 

Žiakom doplňte informácie o hlavných znakoch hrabavcov – silný zobák, silné hrabavé nohy, nekŕmivé mláďatá   

a spomeňte, že do radu CHRIAŠTELE patrí drop fúzatý – náš najväčší lietajúci vták. 

 

Sprístupnite žiakom obrázky, resp. modely  vtákov: 

HRABAVCE – bažant, jarabica, prepelica 

SPEVAVCE – vrana, havran, škovránok, strnádka, straka 

DRAVCE – sokol myšiar 

CHRIAŠTELE – drop fúzatý 

 

Aktivita 1: 

Žiaci pracujú  v skupinách, vo dvojiciach alebo aj samostatne, keď máte dostatok techniky, prevažne s webovou stránkou Na 

túru s NATUROU  - sekcia Atlas živočíchov , resp. na iných webových stránkach - živočíchy, ktoré sa na tejto stránke 

nenachádzajú ( vrana, havran, jarabica, drop) 

Poznámka:  

Oboznámte žiakov v krátkosti, že ide o školský program, v ktorom v rámci projektového vyučovania na školách boli vytvorené 

pozorovacie a výskumnícke skupiny žiakov, zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rámci skúmaných 

lokalít, ktoré si každá skupina určila sama, žiaci dokumentovali výskyt a životné prostredie 100 vybraných druhov rastlín a 

100 vybraných druhov živočíchov. Fotografie, audiozáznamy alebo videosekvencie (doklady výskytu druhov na mapovaných 

lokalitách) následne vystavovali v galérii nájdených druhov. Program skončil v roku 2019. (Info:   http://snaturou2000.sk/o-

programe.)  

 

Vysvetlite žiakom skratky použité na webovej stránke. Každá dvojica alebo skupina má k dispozícii vytlačené vysvetlivky – 

príloha. 
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Žiaci vyhľadávajú informácie o jednotlivých zástupcoch poľných a lúčnych vtákov a odpovede zaznamenávajú  do 

pracovného listu. Každý žiak má vlastný PL, po vypracovaní slúži žiakovi ako poznámky. Je na rozhodnutí učiteľa, či rozdelí 

jednotlivé rady : hrabavce, dravce, spevavce, chriaštele do skupín, resp. dvojíc žiakov  alebo sa rozhodne, že každá skupina 

vyhľadáva všetky živočíchy, resp. dva rady, napr. hrabavce + dravce alebo spevavce + chriaštele. Podľa situácie v triede 

môžete vybrať jednotlivých zástupcov spevavcov, žiaci nemusia hšadať informácie o všetkých druhoch.  

Pokiaľ majú žiaci problém s vyhľadaním informácií v texte , nasmerujte ich. Informácie nájdu aj v učebnici biológie. 

Pozn. Pokiaľ má skupina pridelený len určitý rad, učiteľ zabezpečí, aby boli získané informácie napísané  na tabuľu ( ideálne 

do pracovného listu na interaktívej tabuli), aby si ich žiaci dopísali do svojich PL.  

PL: Pre uľahčenie vyhľadávania na webe používajte priložené QR kódy, žiaci rýchlo otvoria požadovanú webovú stránku 

a nedochádza k časovým stratám. 

Ukážka možného riešenia pracovného listu je v Prílohe. 

 

Aktivita 2: 

Sprístupnite žiakom informácie o vrane a havranovi: 

 

Havran nie je vrana 

Havrany môžu na nás pôsobiť trochu strašidelne. Majú čierne perie a krákajú. Neraz si ich mýlime s vranami, ale nie je to tak 

– vrana nie je samička havrana.  

Rozdiely: 

Havran má lesklé čierne perie - vrana matnejšie s nádychom dozelena. 

Havran má sivý zobák  - vrana má čierny zobák. 

Havran má „nohavičky“ – odstávajúce pierka na nohách. 

 Havrany sú mimoriadne bystré vtáky , odpozorovali, že v mestách im hrozí menšie nebezpečenstvo ako vo voľnej prírode, 

kde na nich číhajú poľovníci a tiež si tam môžu nájsť dostatok potravy – často sa hrabú v odpadkoch. 

Havrany žijú v kolóniách. 

Prehrajte žiakom video s informáciami o havranoch a vranách. https://www.youtube.com/watch?v=Qh-IZwADdE0 

Diskutujte so žiakmi a odpovedzte im na prípadné otázky. 

 

Aktivita 3: 

Oboznámte žiakov s nasledovnými informáciami – význam straky v prírode. 

https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/infopanel/tlacove-spravy/r-2014/1016-obycajne-straky-pomahaju-prezit-

vzacnym-druhom 

Diskutujte so žiakmi a odpovedzte im na prípadné otázky. 

 

  

Aktivita 4: 

Prehrajte žiakom zvukovú nahrávku vtáčieho spevu. Žiaci môžu hádať, ktorý hlasový prejav patrí ktorému vtákovi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bir2CWpTQmQ 

Prehrajte žiakom video z hniezda sokola myšiara: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHC7brklFOM&feature=emb_rel_end 

 

Diskutujte so žiakmi a odpovedzte im na prípadné otázky. 
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REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 

V záverečnej fáze vyučovacej hodiny žiaci vyplnia tajničku na zopakovanie získaných poznatkov: 

tajnička celá obrazovka : https://learningapps.org/watch?v=pz4mwsrf520 

tajnička qr kód: 

 

 

 

Zadanie dobrovoľnej domácej úlohy – výroba plagátu na preberanú tému.  

V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia minútový  lístok: 

MINÚTOVÝ LÍSTOK  
 Meno a priezvisko 

 

 

 

Uveď zástupcov poľných a lúčnych vtákov, ktoré patria 

do radu: 

Hrabavce 

Spevavce 

Dravce 

Chriaštele 

 

 

 

 

 Meno a priezvisko 

 

 

 

Uveď zástupcov poľných a lúčnych vtákov, ktoré patria 

do radu: 

Hrabavce 

Spevavce 

Dravce 

Chriaštele 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je navrhnutá na jednu hodinu, prešmyčky ako motiváciu je možné odporučiť žiakom v rámci prípravy na 

vyučovanie. Pokiaľ sú v triede pomalší žiaci, resp. neovládajú prácu s tabletom, je vhodné realizovať metodiku na viacerých 

vyučovacích hodinách. 

Počet prezentovaných druhov tiež závisí od pracovného tempa vyučovanej skupiny. 
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PREČO MÁ TAKÉ OPUCHNUTÉ  LÍCA?  
VARI HO LEN NEROZBOLELI ZUBY? 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lúčne a poľné cicavce 

ISCED 2 / 5.ročník, 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť príklady zástupcov cicavcov  žijúcich na 
poliach a lúkach, ich význam v prírode 
a charakteristické znaky 

 Zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoženia 
niektorých druhov lúčnych a poľných cicavcov  

 Uviesť chránené druhy cicavcov žijúcich na poliach 
a lúkach 

 Zostaviť jednoduchý potravový reťazec  

 Odlíšiť zajaca poľného  a králika divého  
 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť zástupcov lesných cicavcov 

Riešený didaktický problém 

Metodika pomôže žiakom ľahšie pochopiť , ktoré druhy lúčnych a poľných cicavcov sú pre človeka škodlivé, 
ako rýchlo sa vedia rozmnožovať, ale tiež to, že majú v prírode svoj význam.  Mnoho žiakov pozná pojmy zajac 
a králik, ale nevie, že sú to dva odlišné druhy živočíchov. Metodika odhalí žiakom charakteristické znaky týchto 
druhov.Tiež sa metodika venuje ochrannej činnosti človeka  pri ohrozených druhoch – budovanie 
a starostlivosť o sysľovisko Na Muránskej planine. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Projektová metóda 

 Skupinová forma  

 Exkurzia 
 

 PC, projektor, internet 

 Tablety 

 Obrázky cicavcov 

 Modely cicavcov (ak sú k dispozícii) 

 Materiál na výrobu plagátov 

 Pracovný list pre žiakov (Príloha) 

 Ďalšie prílohy: obrázky živočíchov, dokument 
z výstavy sysľov 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 analýza pracovných listov,  

 vyplnený minútový lístok, 

 pozorovanie činnosti žiakov. 

 

Autor: Mgr. Jana Vavreková 
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LÚČNE A POĽNÉ CICAVCE 

ÚVOD  
Metodika je vhodná pre žiakov základnej školy. Téma Lúčne a poľné cicavce  je spracovaná ako samostatná a nezávislá 

metodika. Pre upevnenie vedomostí môže učiteľ siahnuť po ďalších metodikách, ktoré sú zamerané na stavovce žijúce na 

poliach a lúkach. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 7  MIN.): 
Hlavným zámerom je zistiť, čo žiaci o danej téme vedia a motivovať ich k tomu, aby samostatne začali myslieť. 

Sprostredkujte žiakom krátke rozprávku o sysľovi. Čítať môže učiteľ alebo žiak: http://snaturou2000.sk/rozpravka/sysel-

pasienkovy  

QR kód rozprávka:   

 

 

 

 

Po ukončení ukážky zadajte žiakom nasledovné otázky : 

Otázky: 

1. O akom živočíchovi bola rozprávka?  

2. Stretli ste sa už so sysľom v prírode? 

3. Čo ste sa dozvedeli z rozprávky – ako trávi zimu syseľ? 

4. Čím sa živí syseľ? 

5. Poznáte živočíchy podobné sysľovi? Ktoré sú to? 

 

Žiaci , ktoré pozorne počúvali by mali na otázky vedieť odpovedať. Na otázku 6 môžu uviesť ako odpoveď napr. myš, škrečok, 

ale aj potkan a pod.  

Žiakom doplňte informáciu, ktoré cicavce žijú na poliach a lúkach – hraboš, myš, syseľ a chrček, zajac, králik a krt  a ukážte 

im obrázky týchto zvierat – príloha (pdf). 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny  žiaci prostredníctvom potvrdzujúceho  a riadeného bádania získajú požadované poznatky  

o lúčnych a poľných cicavcoch.  

Vyberte si z  nasledovných aktivít aspoň dve - tri, resp. ich v prípade dostatočného času realizujte všetky: 

 

Aktivita 1 : Myš domová, chrček poľný, hraboš poľný, syseľ pasienkový 

Ukážte žiakom obrázky živočíchov ( na interaktívnej tabuli alebo vytlačené) – hraboš, myš, syseľ, chrček.  
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Zadajte  žiakom otázky a dopĺňajte žiakom  informácie, keď na ne nedokážu odpovedať: 

1. Čo majú podľa vás  tieto živočíchy spoločné?   ( napr. pokrytie tela srsťou) 

2. Prečo patria medzi cicavce? ( po narodení sa živia materským mliekom) 

3. Čím sa živia ?  (zrno, obilniny, chrček aj drobnými živočíchmi)  

4. Všetky uvedené živočíchy patria do skupiny HLODAVCE – prečo? ( majú hlodavé zuby, ktoré dorastajú, preto si ich 

musia obrusovať) 

Pozn.:  žiaci sa už stretli s pojmom hlodavec pri vodných cicavcoch   

5. Hlodavce majú výbornú rozmnožovaciu schopnosť, z jedného páru myší vznikne za rok cca 1250 myší. Má to podľa 

vás nejaký vplyv na prírodu? ( pri premnožení spôsobujú škody na poľnohospodárskych plodinách, najmä 

obilninách ) 

6. Napriek tomu, že pri premnožení spôsobujú škody, majú v prírode svoj význam, skúste porozmýšľať, aký?  ( sú 

potravou poľných dravých vtákov – súčasť potravového reťazca) 

7. Skúste vytvoriť potravový reťazec, v ktorom sú zastúpené poľné cicavce. 

8. Myslíte si, že poľné hlodavce sú chránené? Ktoré? ( syseľ, chrček) 

 

Prehrajte žiakom video o sysľovi: https://www.youtube.com/watch?v=U2auGCB-9Lk  (trvanie 0:43) 

Oboznámte žiakov s informáciou o sysľovisku na Muránskej planine – je  to umelo nasadená populácia sysľov, ktoré 

presťahovali z košického letiska, aby nedochádzalo k zrážkam s lietadlami. Pôvodne toto milé stvorenie obývalo lúky 

Muránskej planiny, žiaľ vyhynulo a takto sa opäť vrátilo späť. Sysle tam žijú v spoločenstve so somármi, pretože vyžadujú 

územie, ktoré je spásané. Viac informácii nájdete na stránke: www.zivaplanina.sk. 

 

9. Žije syseľ sám alebo v spoločenstve? ( v mnohopočetných kolóniách) 

 

alebo  

 

Aktivita 2: Myš domová, chrček poľný, hraboš poľný, syseľ pasienkový 

Žiaci pracujú na tabletoch, mobiloch alebo PC. Rozdeľte žiakov do skupín a sprístupnite im informácie  - každá skupina jeden 

druh.  

syseľ: http://snaturou2000.sk/zivocichy/sysel-pasienkovy 

myš : https://zn.sk/mys-domova-jej-zaujimavosti/ 

chrček: https://www.skrecok.sk/158-skrecok-ci-chrcek-aky-je-medzi-nimi-rozdiel.html 

hraboš: https://www.quark.sk/hrabos-pocuva-fuzami/ 

 

Žiaci prezentujú svoje zistenia pred spolužiakmi. Informácie sú podkladom  na prípravu plagátov, ktoré budú zadané ako 

dobrovoľná domáca úloha. 

 

Nepovinné aktivity: 

1. Sprístupnite žiakom výstup z výstavy sysľov – materiál je síce v češtine, ale je veľmi pekne spracovaný, môžete ho 

vytlačiť alebo prehrať na interaktívnej tabuli (v prílohe). 

2. Odporučte  žiakom rozprávku RTVS o sysľoch https://www.youtube.com/watch?v=ieReyaeILtU 

(trvanie 27:58). 

Aktivita 3: Zajac poľný a králik divý 

Sprístupnite žiakom na interaktívnej tabuli  obrázok zajac a králika.  Opýtajte sa žiakov, či poznajú tieto živočíchy. Žiaci určite 

budú poznať zajaca, s pojmom králik sa možno ešte  niektorí nestretli, ale možno ho poznajú z kreslenej rozprávky. Vysvetlite 

žiakom, že sú to dva odlišné druhy a sú medzi nimi rozdiely v stavbe tela a spôsobe života. 
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Vysvetlite, že  zajac ani králik nepatria medzi hlodavce, hoci majú hlodavé zuby. Patria  do samostatnej skupiny – rad zajace 

( na rozdiel od hlodavcov majú dva páry hlodavých zubov, sklovinu aj na zadnej strane zubov, pohybujú čeľusťou do všetkých 

strán)  

Žiaci vypracujú na tabletoch interaktívne cvičenie, na základe obrázku sa pokúšajú dospieť k správnemu výsledku a nájsť 

rozdiely medzi zajacom a králikom. 

Po skončení cvičenia so žiakmi zopakujeme rozdiely, resp. jeden žiak vypracuje cvičenie na interaktívnej tabuli. 

Odkaz na cvičenie (celá obrazovka): https://learningapps.org/watch?v=pbsbmykw520 

                                  (odkaz na web): https://learningapps.org/display?v=pbsbmykw520 

                 QR  kód   
 
 

 

 

Aktivita 4: Krt podzemný 

Sprístupnite žiakom video : https://www.youtube.com/watch?v=TEdQTfcn-Vk (trvanie 1:31) 

Zadajte otázky: 

1. Aký tvar tela má krt? (valcovitý) 

2. Akej farby je krt? ( tmavá- čierna) 

3. Aký tvar tela majú predné končatiny? ( lopatkovitý) 

4. Všimli ste si na hlave oči?  ( sú zakrpatené) 

5. Všimli ste si na hlave ušnice? ( nemá ušnice) 

6. Porozmýšľajte, ako sa orientuje, keď nemá vyvinutý zrak.( čuchom, hmatom) 

7. Aký význam v prírode má krt? ( rozrýva a prevzdušňuje pôdu, žerie škodlivý hmyz) 

 

Aktivita 5: 

V prípade, že vám to dovoľuje aktuálna situácia, vyberte sa so žiakmi na exkurziu na Muránsku planinu – sysľovisko Biele 

vody, kde žiaci naživo uvidia sysle v ich prirodzenom prostredí. 

 

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 

V záverečnej fáze vyučovacej hodiny žiaci vyplnia interaktívne cvičenie: 

odkaz na web: https://learningapps.org/display?v=p2rbfg2jk20 

celá obrazovka: https://learningapps.org/watch?v=p2rbfg2jk20 

QR kód :  

 

 

 

 

Ukážka na mobile (vpravo): 
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Zadanie dobrovoľnej domácej úlohy – výroba plagátu na preberanú tému. Pokiaľ sa zvýši čas, môžu žiaci v skupinách začať 

pracovať na výrobe plagátu. Dokončia ho doma a prezentujú na nasledujúcej hodine. 

V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia minútový lístok . 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V metodike odporúčame využívať okrem uvedených pomôcok modely, obrázky cicavcov alebo encyklopédie, ktoré majú 

v škole k dispozícii. 
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PREČO RYBY MLČIA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Vodné a brehové stavovce - ryby 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť najznámejších zástupcov rýb 

 Poznať vonkajšiu stavbu tela rýb 

 Poznať  zmyslové orgány rýb 

 Rozlíšiť potravu dravej a bylinožravej ryby 
 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznajú aspoň 3 zástupcov sladkovodných rýb 

 Vedia popísať anatomickú stavbu tela rýb 

 Navrhovať spôsoby riešenia 

 Vyvodzovať závery 

Riešený didaktický problém 

Poukázať na dôležitosť ochrany vodných zdrojov, nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj 
hospodárskeho a ekologického. Vodné zdroje majú nesmierny význam z hľadiska kolobehu vody v prírode. 
Žiaci si majú uvedomiť, prečo je dôležitá ochrana vodných zdrojov a nie ich znečisťovanie. Poukázať, že aj 
voda tvorí životné prostredie pre vodné organizmy. Žiaci sa majú zamyslieť nad tým, ako sa ryby 
prispôsobili životu vo vodnom prostredí. Poukázať a upozorniť žiakov, prečo by náš jedálniček mal 
obsahovať pokrmy z rýb (morských, sladkovodných). 

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 

 Stereolupa/ lupa 

 Šupina kapra 

 Počítač, tablet, dataprojektor 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnenie tabuľky a pracovného listu, 

 vyplnenie nástroja formatívneho hodnotenia „Frayerov model“. 

 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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VODNÉ A BREHOVÉ STAVOVCE - RYBY  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Poukázať na stavbu tela a životné prostredie jednotlivých druhov rýb. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny žiakom spustite motivačné video o kaprovi obyčajnom. Upozornite žiakov, aby si 

všímali spôsob pohybu, samotný tvar tela a príjem potravy. Ak máte v škole k dispozícii akvárium, prípadne jazierko, 

môžete uskutočniť  pozorovanie priamo tam. Ak nie, spustite žiakom video. 

Link na video o kaprovi obyčajnom: https://www.youtube.com/watch?v=wkz4IamMo_I 

Po ukončení videa zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

1. V akom prostredí žije kapor?  

2. Kde by ste ho šli hľadať, v akých vodách žije? 

4. Ako kapor vyzerá, akú má farbu?  

5. Čím sa živí? 

6. Ako sa pohybuje? 

7.  Aký je povrch  tela rýb, keď sa ich dotýkaš? 

 

Po ukončení rozhovoru rozdajte žiakom obrázok kapra obyčajného (príloha). Spoločne so žiakmi popíšte vonkajšiu 

stavbu tela (obrázok si žiaci môžu nalepiť do zošita a popíšu si jednotlivé časti tela). 

 

Poznámka: 

Žiaci majú prísť spoločne s učiteľom k záveru: 

Sfarbenie tela kapra je prispôsobené prostrediu a slúži aj ako ochrana pred predátorom. Kapor má chrbát tmavý – pri 

pohľade zhora splýva s tmavým dnom. Brušná strana je svetlá – splýva pri pohľade zospodu. 

 

SKÚMANIE (8  MIN.) 
Po ukončení popisu vonkajšej stavby tela kapra pokračujte so žiakmi v nasmerovanom bádaní. Zadajte žiakom úlohu. 

Úloha 1: 

Ako by ste zistili vek kapra? 

 

Žiaci majú navrhnúť riešenie problémovej úlohy. Nápady žiakov nekomentujte, iba usmerňujte, žiaci sa môžu medzi 

sebou radiť. Najlepšie nápady napíšte na tabuľu a jeden z nich spoločne so žiakmi zrealizujte. 

Poznámka: 

Pri raste cykloidných šupín (šupiny majú kruhový tvar a sú po obvode hladké a zaoblené) sa na šupine vytvárajú sústredné 

prstence podobne ako letokruhy pri drevinách. Podľa počtu týchto prstencov je možné určiť vek konkrétnej ryby. Podľa 

hustoty prstencov možno určiť podmienky, v ktorých ryba v danej fáze života žila. V nepriaznivých životných 

podmienkach (sucho, zima, nedostatok potravy) sú prstence zhustené. Ak majú ryby dostatok potravy, prstence sú od 

seba viac vzdialené. Aby žiaci zistili vek ryby potrebujú pomôcky: stereolupu (lupu), šupinu. 
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Po ukončení skúmania, nech žiaci analyzujú, pri ktorých organizmoch možno určiť vek podobne ako pri rybách.  (napr. 

mušľa-vonkajšia strana, stromy-prierez kmeňa stromu).  

VYSVETLENIE (5  MIN.) 
Po ukončení pozorovania formou potvrdzujúceho bádania pokračujte so žiakmi v rozhovore. „Určite v letných 

mesiacoch s rodičmi navštevuje kúpaliská, kde sa radi osviežite a zabavíte.“ Zistite, koľko žiakov v triede vie plávať a koľkí 

nevedia plávať. Potom sa opýtajte neplavcov, aké pomôcky používajú v bazéne. (kolesá, rukávniky, vesty a pod. Žiakom 

zadajte niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky: 

1. Čo umožňuje rybám pohyb vo vode? 

2. Majú ryby „plávacie koleso“? 

3. Čo myslíte, prečo sa ryby vo vode nadnášajú? 

4. Ktoré plutvy rybám slúžia na pohyb? 

5. Ako sa nazýva dýchací orgán rýb a v ktorej časti ich tela je uložený? 

 

Poznámka: 

Telo rýb je v porovnaní s vodou ťažšie. Ak by chceli ryby zamedziť rýchlemu klesaniu ku dnu, mali by vlastne neustále 

plávať. Takýto spôsob života by však bol energeticky veľmi náročný a vyžadoval by si príjem veľkého množstva potravy. 

Aby sa tomu ryby vyhli, u väčšiny z nich sa vyvinul dômyselný orgán, ktorým môžu upravovať svoju špecifickú hmotnosť 

tak, aby zodpovedala hmotnosti vody v určitej hĺbke. Týmto orgánom je plynový mechúr. Keď ryba vo vode klesá, zníži 

obsah mechúra a naopak, keď stúpa, jeho obsah zvýši. Ušetrenú energiu môže potom využiť na pohyb. 

Na pohyb rybám slúžia aj plutvy. Funkcia plutiev: chvostová plutva – hnacia, prsné – smerovacie, ostatné plutvy – 

udržiavanie rovnováhy. 

 

Po zodpovedaní otázok, ktoré ste žiakom zadali pokračujte v rozhovore so žiakmi, v ktorom budú žiaci premýšľať o 

zmyslových orgánoch rýb a zadajte im jednu z nasledujúcich otázok: 

Úloha 2: 

1. Ako sa ryby orientujú v priestore? 

2. Čo myslíte, ako sa dorozumievajú medzi sebou? 

3. Majú ryby zmyslové orgány? 

4. V ktorej časti tela sa nachádzajú? 

 

Poznámka: 

Medzi zmyslové orgány rýb patria: čuchové jamky, hmatové fúzy, oči, bočná čiara.  

 

Jednotlivé zmyslové orgány si žiaci označia a popíšu do obrázka. 

Pokračujte so žiakmi v rozhovore o rozmnožovaní rýb. Zadajte im niektoré z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

1. Ako sa ryby rozmnožujú? 

2. Vysvetlite pojem neresenie. 

3. Prečo niektoré druhy rýb migrujú? 
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4. Čo je kaviár? 

5. Prečo niekedy ryby v stojatých vodných nádržiach hynú? 

6. Prečo je pre ryby nebezpečné znečistenie vodných tokov? 

 

ROZPRACOVANIE (15  MIN.) 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny budú žiaci pracovať v 5  skupinách. Každej skupine zadajte jednu z nižšie uvedených 

problémových úloh spolu s článkom (článok prispôsobte Vašim žiakom), kde budú mať jednotlivé skupiny nájsť odpoveď 

na zadanú otázku (potvrdzujúce bádanie). 

Úloha 3: 

1. Aké vône priťahujú ryby? 

2. Vidia ryby farebne? 

3. Počuje lepšie sumec alebo pstruh? 

4. Na čom si ryby radšej pochutnajú na slanom alebo sladkom? 

5. Načo slúžia rybám fúziky? 

 

Po ukončení práce v skupinách si žiaci zvolia medzi sebou hovorcu, ktorý predstaví ich riešenie.  

Žiakom v závere môžete sprostredkovať realizáciu úlohy spolu s výsledkom prostredníctvom odkazu 

https://www.sports.sk/poradca-rybara/category/rybie-zmysly.xhtml, kde sa nachádzajú informácie o farebnom videní, 

vôni, kto lepšie počuje, na čom si ryby pochutnávajú, rybie zmysly, a pod. 

 

HODNOTENIE (CCA 4  MIN.) 
V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia „Frayerov model“. 

V rámci domácej úlohy budú žiaci pracovať s učebnicou a tabuľkou, ktorá je súčasťou prílohy. Úlohou žiakov bude uviesť 

do tabuľky jednotlivé druhy rýb podľa miesta ich výskytu.  

 

 

Dobrovoľná domáca úloha pre žiakov: 

1. Kde sú ryby v zime? 

2. Rybnikárstvo a jeho význam. 

3. Chov rýb na Slovensku. 

4. Aké druhy rýb sa predávajú v obchodných reťazcoch. 

5. Ryby ako potrava. 

6. Ochrana vodných zdrojov a možnosti eliminácie ich znečistenia. 

6. Beseda s rybárom. 

7. Pôvod kapra obyčajného. 

8. Prečo by kapor neprežil v mori? 

9. Ako pôsobí znečistenie vôd na existenciu sladkovodných rýb? 
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Žiaci si môžu vybrať jednu z uvedených tém, ktorá ich najviac zaujala, o ktorej sa chcú dozvedieť ďalšie informácie. 

Informácie môžu žiaci spracovať vo forme krátkej správy, ktorú sprostredkujú ostatným spolužiakom. Samozrejme, 

môžete uskutočniť aj besedu s rybárom, ak to považujete za potrebné. 

 

ZDROJE 

Rostislav Štefánek: Kapr obecný In: You Tube [on-line] cit. 10.5.2020, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=wkz4IamMo_I 

Patrik Predný: Rybie zmysly [on-line] cit. 15.8.2020, dostupné z  https://www.sports.sk/poradca-
rybara/category/rybie-zmysly.xhtml 
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LÚČNE PREKVAPENIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lúčne rastliny a huby 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať jednotlivých zástupcov lúčnych rastlín  

 Porovnať medzi sebou druhy tráv a lúčnych bylín  

 Pozorovať rozdielnosti stoniek tráv a lúčnych bylín 

 Porovnať rozdielnosti kvetov  tráv a lúčnych bylín 

 Odvodiť podobnosť lúčnych tráv mierneho pásma 
a exotických tráv 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Identifikovať jednotlivé časti rastlinného tela 

 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú len základnú informáciu o spôsobe kvitnutia tráv a v skutočnosti nevedia rozlíšiť, že 
„nefarebné“ drobné časti v hornej časti rastliny sú kvety. Rozpoznať typické znaky tráv a uviesť ich je 
dôležité pre abstrakciu pojmu kvet, inak bude rozsah tohto pojmu zúžený. Na základe porovnania kvitnúcej 
lúčnej byliny a kvitnúcej lúčnej trávy získajú predstavu o tom, ako trávy kvitnú. Zároveň sa prakticky 
oboznámia s tým, čo znamená dutá stonka tráv a ako z plných častí vyrastajú listy. Na základe typických 
znakov tráv našich lúk a exotických tráv vyvodia závery o príbuznosti týchto rastlín.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma 

 Motivačný rozhovor 
 

 Rastlinný  materiál: 
o aspoň dva druhy lúčnych tráv 

v kvitnúcom stave (napr. lipnica lúčna, 
reznačka laločnatá, psiarka lúčna, 
timotejka lúčna) 

o aspoň dva druhy lúčnych bylín 
v kvitnúcom stave (napr. kukučka lúčna, 
margaréta biela, zvonček konáristý, 
pakost lúčny) 

 Nožnice alebo preparačná súprava 

 Podložný (biely) papier 

 Lupa/stereolupa/USB mikroskop (= alternatívy 
podľa vybavenia školy), aplikácia Plantnet 

 Obrazový materiál (fotografie bambusov) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

 Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Pozorovanie práce žiakov, 

 obsah tabuliek vyplnených žiakmi. 

 
Autor: RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.   
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LÚČNE RASTLINY A HUBY 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Žiakom na hodinu prineste rastliny, ktoré rastú na lúkach a momentálne kvitnú. Žiakov rozdeľte do skupín, tak, aby 

v skupine boli najviac štyria žiaci. Rozdajte im rastlinný materiál, každá skupina dostane aspoň dva druhy lúčnych tráv 

a aspoň dva druhy lúčnych bylín. Zároveň každej skupine dajte  tabuľku, do ktorej si bude zapisovať zistenia. Tabuľka je 

súčasťou prílohy. Potvrdzujúcim bádaním očakávajte odpovede na otázky: 

Otázky: 

1. Kde v prírode môžeš nájsť rásť dané rastliny? 

2. Viete si spomenúť na názvy týchto rastlín?  

 

Žiaci možno nebudú vedieť uviesť všetky názvy rastlín správne, nabádajte ich, aby si spomenuli, čo všetko videli pri 

prechádzke na lúke, poprípade v atlasoch rastlín. V prípade, ak si nevedia spomenúť, oboznámte ich s názvami 

jednotlivých druhov. Názvy rastlín si žiaci zapíšu do tabuľky.   

Úloha 1: 

Rozdeľte (nožnicami alebo preparačnou súpravou) rastliny na podložných papieroch na jednotlivé časti. Opíšte, čo 

vidíte. 

 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Žiaci pracujú v štvorčlenných skupinách. Každá skupina má k dispozícií jednu tabuľku. Úlohou žiakov bude v rámci 

skupiny pozorovať a analyzovať stavbu tela jednotlivých rastlín a na základe rovnakých znakov ich roztriediť. 

Formou potvrdzujúceho bádania by mali žiaci nájsť spoločné a rozdielne znaky jednotlivých druhov, ktoré budú 

zapisovať do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy. V tejto úlohe sa sústredia na stonku a  listy rastliny.  Na základe 

vyvodených znakov uvedú, či sa jedná o trávu alebo bylinu.  

Otázky: 

1. Vidíte na prvý pohľad rozdiely medzi danými rastlinami? 

2. Ktoré časti daných rastlín by boli na porovnávanie najvhodnejšie?  

3. Ako by ste mohli zistiť rozdiely v stavbe stoniek rastlín? 

4. Pozorujete na stonkách nejaké spevnené miesta ? 

5. Kde vyrastajú rastlinám listy? Ako vyzerajú? 

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Žiaci na základe stavby stonky a spôsobu vyrastania listov vyvodia závery, že trávy majú dutú stonku a úzke 

jednoduché listy, ktoré vyrastajú zo spevnenej plnej časti - kolienka. Na základe pozorovaných znakov zaznačia 

krížikom prislúchajúcu vlastnosť do tabuľky a rozdelia predložené rastliny do skupín – lúčne trávy a lúčne byliny.  
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Poznámka: 

Je dôležité, aby žiaci rozoberali rastliny na osobitných podložných papieroch, aby nedošlo k výmene rastlinných častí a 

peľu.  

Úloha 2: 

Z  jednotlivých rozdelených častí rastlinného tela vyčleňte kvety.  

 

SKÚMANIE (CCA 5  MIN.): 
Úlohou žiakov bude v rámci skupiny pomocou riadeného bádania dôjsť k záveru, že aj trávy, i keď nemajú 

pestrofarebné časti kvetov, kvitnú.  

Žiaci veľmi dobre poznajú rôznofarebné a rôznotvárne kvety lúčnych bylín. Pri trávach sú kvety malé, typicky 

usporiadané, nevýraznej farby. Mnohokrát žiaci netušia, že ide práve o kvety. Pri tejto úlohe so žiakmi diskutujte o 

tom, že rozmnožovanie rastlín prebieha formou prenosu peľu a formulujú hypotézu, že ak sa aj v trávach nachádzajú 

peľové zrná, tak aj trávy musia kvitnúť. Na základe potvrdenia hypotézy prostredníctvom pozorovania žiaci zaznačia do 

tabuľky, o aký kvet pri danej rastline ide.  

Otázky: 

1. Aké orgány rastliny okrem vyživovacích poznáš? 

2. Čo zabezpečujú kvety rastliny? 

3. Viete rozlíšiť niektoré časti kvetu?  

4. Určíte, ktoré časti kvety sú tyčinky?  

5. Pozorujete, čo sa vytvorilo v tyčinkách? 

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Žiaci poznajú zloženie kvetov s typickými súčasťami ako sú okvetné lístky, koruna s korunnými lupienkami, ktoré sú 

zvyčajne pestré a výrazne sfarbené a kalich so zelenými kališnými lístkami. Zároveň vedia, že súčasťou kvetu je piestik 

a tyčinky. Vedia, že kvet je spolu s plodmi a semenami rozmnožovacím orgánom rastliny. Na základe pozorovania zistia, 

že pri manipulácii s rastlinami došlo k uvoľneniu peľových zŕn, ktoré sa vytvárajú v tyčinkách a tie môžu pozorovať na 

podložnom papieri ale aj v samotnom kvete, voľným okom alebo lupou. Kvety tráv majú špecifické usporiadanie 

a vytvárajú typické tvary. Aj napriek ich tvaru a farbe, ktorá nie je pestrofarebná obsahujú piestik a tyčinky, z ktorých 

sa uvoľňujú peľové zrná.  

Poznámka: 

Žiakom môžete ozrejmiť, že určite už počuli v správach pre ľudí trpiacich na alergie informáciu o tom, kedy trávy 

kvitnú, pretože peľ z kvetov tráv je silným alergénom. 

Úloha 3:  

Na obrázkoch (vytlačené, premietnuté) vidíte tropickú rastlinu s dutými stonkami, úzkymi listami. Na základe 

podobnosti so znakmi pozorovaných tráv vyvoďte závery. 
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ROZPRACOVANIE (CCA 5  MIN.): 
Diskutujte so žiakmi o znakoch, ktoré pozorovali na rastlinách pri úlohách 1 a 2 a rastline na obrázku. Na základe 

diskusie a pozorovania podobných znakov rastlín by žiaci mali dospieť k záverom o tom, že aj vysoká, drevnatejúca 

rastlina na obrázku je tráva.   

    

 
  

Obr. 1 (A – E)    Bambusovník obrovský (Dendrocalamus giganteus Munro), najrýchlejšie rastúca tráva (uvádzaná 
ako najmohutnejšia medzi bambusmi) 

 

A – B – celá rastlina, C – kvitnutie, D – E –  bambusovník obrovský po zrezaní (duté steblo, hrúbka stien 1,5 – 3 cm), 

D –   listy bambusovníka obrovského s rovnobežnou žilnatinou (dĺžka môže dosiahnuť 15 – 60 cm, šírka 3 – 10 cm) 

najrýchlejšie rastúca tráva (uvádzaná ako najmohutnejšia medzi bambusmi), zdroj: internet 
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V priebehu diskusie vysvetlite žiakom, že trávy sú ekologicky veľmi významnou skupinou rastlín. Sú rozšírené od 

polárneho kruhu až po rovník, od najvyšších hôr až po hladinu mora. Zástupcovia tráv tvoria 24 % celkového pokryvu 

Zeme.  

Poznámka: 

Je potrebné žiakom zdôrazniť, že medzi trávy patria aj hospodársky veľmi významné druhy, nazývané obilniny, či už 

také, ktoré sa pestujú na našom území (pšenica, ovos, raž, kukurica, ale aj exotické druhy ako napr. cukrová trstina 

alebo ryža siata). 

 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.) 
V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia, ktorý sa nachádza v prílohe. 

 

ZDROJE 
Obrázky: 
http://www.floraitaliae.actaplantarum.org/download/file.php?id=274557 
http://justfunfacts.com/wp-content/uploads/2017/10/bamboo-3.jpg 
http://www.bambooweb.info/images/bamboo/d_giganteus_quail_leaves2_sm.jpg 
http://giem.ufsc.br/files/2017/02/20091215114400.jpg 
https://thumbs.dreamstime.com/b/cut-off-bamboo-stem-262587.jpg 
http://justfunfacts.com/wp-content/uploads/2017/10/bamboo-flowering.jpg
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ČÍM ZABEZPEČIŤ VÝŽIVU  ĽUDSTVA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Identifikovať a poznať druhy obilnín, ktoré sa 
používajú pri výrobe chleba a pečiva 

 Zhotoviť záznam z pozorovania 

 Poznať zástupcov strukovín, ktorí sú dôležití 
z hľadiska potravy ľudí a pre hospodárske zvieratá 

 Zhodnotiť význam zeleného hnojenia a činnosť 
hľúzkových  baktérií 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať základy práce s digitálnym mikroskopom 

 Uskutočniť jednoduché pozorovania a experimenty 

 Zhotoviť fotodokumentáciu 

Riešený didaktický problém 

V súčasnosti mnohé výskumy poukazujú na nedostatok prijímania predovšetkým strukovín v strave. 
Presvedčiť žiakov, prečo je dôležitá konzumácia obilnín a strukovín a dokázať im prostredníctvom 
experimentálnej činností prítomnosť škrobu ako zásobnej látky v obilninách a strukovinách. Žiaci škrob 
nepovažujú za cukor. Je potrebné žiakom vysvetliť, aké zásobné látky môžu byť prítomné v rastlinách. 
Upriamiť pozornosť žiakov na korene bôbovitých rastlín, kde sa nachádzajú hľúzkové baktérie, ktoré sú 
významné pri zelenom hnojení. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Párová forma 

 Frontálna forma 
 

 Mikroskop, preparačná súprava, napučané 
a suché  zrná obilnín a semená strukovín 
(pšenica, jačmeň, kukurica, fazuľa, šošovica, 
hrach a pod.), voda, nádobky, Petriho misky 

 Lugolov roztok, zemiakový škrob/kukuričný 
škrob (solamyl/zeamyl), puding (banánový), soľ, 
hladká múka, prášok do pečiva, fazuľová múka 
a pod. 

 Rožok, krajec chleba, žemľa, piškóty a pod. 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón, pc) 

 Obrázky rastlín obilnín a strukovín (akrylátové 
položky), atlasy, encyklopédie 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, vyplnenie „Lístok pri odchode“ a tabuliek. 

 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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ČO MAJÚ SPOLOČNÉ? 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Poznať jednotlivé druhy obilnín a strukovín z hľadiska výživy. 

Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Úvodnú časť hodiny začnete riadením bádaním. Žiakom prineste v štyroch Petriho miskách zrná pšenice, jačmeňa, kukurice 

a hrachu (šošovice, bôbu, fazule a pod) a obrázky uvedených rastlín. 

Vediete so žiakmi dialóg. 

 

Úloha 1: 

1. Žiaci majú vzorky roztriediť na obilniny a krmoviny a priradiť obrázok rastliny k správnej vzorke obilniny a krmoviny. 

2. Ako možno dokázať,  že v zrnách obilnín  a semenách strukovín sa nachádza škrob? 

Necháte žiakom priestor pre vyjadrenie ich myšlienok, nápadov. Žiaci môžu uviesť, že budú ochutnávať zrná a semená, 

prípadne výrobky z jednotlivých rastlín. Budú ich pozorovať lupou, stereolupou, prípadne mikroskopom.  Urobia 

„nejaký“ dôkaz. Pokračujete so žiakmi rozhovorom s otázkami (nemusíte využiť všetky otázky): 

 

Otázky: 

1. Jedli ste už niekedy škrob? 

2. Ako chutí škrob? 

3. Načo sa používa? 

4. Aký význam má škrob pre ľudí a hospodárske zvieratá? 

 

Žiaci možno uvedú, že škrob ešte nikdy nejedli, prípadne ak ho ochutnali nemal nejakú výraznú chuť.  Môžete im ukázať 

kukuričný/zemiakový škrob (obaly z nich) a žiaci si spomenú, že ho rodičia využívajú pri príprave jedál, koláčov a pod. Pri 

význame škrobu môžu uviesť: potravina pre ľudí a pre dobytok, na škrobenie bielizne, pri výrobe koláčov. Taktiež sa škrob 

používa pri výrobe obalového papiera, lepenky, sadrokartónových dosiek, doplnkov výživy, obalov na potraviny. 

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.): 

 Potvrdzujúcim bádaním majú žiaci získať poznatok, že zrná obilnín a semená strukovín obsahujú škrob. 

 Úloha 2: 

Ako zistíte, ktorý biely prášok obsahuje škrob bez toho, aby ste ho ochutnali, ovoňali? 

Žiaci budú pracovať v 4-členných skupinách. Budú mať k dispozícií v 5 Petriho miskách kukuričný škrob, kuchynskú soľ, 

hladkú múku, fazuľovú múku, prášok do pečiva a pod, Lugolov roztok a kvapkadlo. Úlohou žiakov bude kvapnúť kvapku 

Lugolovho roztoku do každej z Petriho misiek. Po 5-8 minútach majú zástupcovia jednotlivých skupín popísať a vyhodnotiť 

svoje pozorovanie. Zároveň majú identifikovať a popísať jednotlivé vzorky v Petriho miskách. Pozorovanie žiaci 

zdokumentujú prostredníctvom smartfónu a vyplnia tabuľku, ktorá sa nachádza v prílohe. 
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Poznámka:  

Dôležité je, aby ste žiakov upozornili na fakt, že iba škrob sa sfarbuje Lugolovým roztokom na tmavomodro (amylóza- 

nerozvetvená časť škrobu vytvára helixy (závitnice), v ktorých sa zhromažďuje jód, čím vzniká charakteristické tmavomodré 

sfarbenie). Lugolov roztok sa používa na dôkaz škrobu.  Podľa tohto sfarbenia možno rozpoznať, či nejaký biely prášok 

obsahuje alebo neobsahuje škrob. Dokonca môžete zistiť, či nejaká potravina obsahuje škrob, aj keď nejaký biely prášok 

nevidíte. Fazuľovú múku si pripravíte tak, že suchú fazuľu nastrúhate na jemnom strúhadle. Podobne si môžete pripraviť 

hrachovú, šošovicovú, cícerovú múku. Vzorky si môžete pripraviť podľa postupnosti potravín a môžete ich obmieňať  od 

Vašich podmienok a možností. 

 

VYSVETLENIE (CCA 9  MIN): 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny upriamte pozornosť žiakov formou interaktívnej demonštrácie, že aj výrobky z obilnín 

a strukovín obsahujú škrob. Prineste žiakom do triedy krajec chleba, rožok, prípadne žemľu. So žiakmi budete viesť rozhovor 

(nemusíte využiť všetky otázky): 

 

Otázky: 

1. Obsahujú aj pekárenské výrobky (rožky, chlieb, žemle) škrob?  

2. Odkiaľ sa dostal škrob do pečiva a chleba? 

3. Viete, ktoré obilniny sa využívajú pri výrobe chleba a pečiva? 

4. Aký druh chleba máte najradšej? 

5. Viete uviesť, výrobky, ktoré sa vyrábajú z múky? 

6. Čo znamená označenie na výrobkoch „gluten free“, aký to ma význam? 

 

Odpoveď žiakov možno bude obsahujú, prípadne neobsahujú škrob. Pravdepodobne uvedú, aby ste uskutočnili „dôkaz 

škrobu“ . Uskutočnite demonštračne: kvapku Lugolovho roztoku kvapnite na chlieb, rožok, prípadne žemľu alebo iné pečivo. 

Pozorujte, čo sa bude diať. Pečivo dajte žiakom kolovať po triede. 

 

Úloha 3: 

1. Čo myslíte, obsahujú aj krmoviny škrob? 

2. Čo sa stane, ak na rozpolené semeno fazule/bôbu kvapnete kvapku Lugolovho roztoku? 

 

Predpovede žiakov budú, že sa nestane nič, alebo sa sfarbí Lugolov roztok na modro, čím dokážete, že aj strukoviny obsahujú 

škrob. 

To isté môžete uskutočniť so semenom  šošovice, bôbu, hrachu prípadne inej strukoviny.  

Poznámka: 

Žiakom môžete do triedy priniesť obaly z chleba, kde sú uvedené informácie o zložení výrobku, prípadne tieto informácie 

môžu žiaci nájsť na internetových stránkach výrobcov. 

Semená strukovín vložte na 4-6 hodín do vody. Nachystajte si ich deň vopred. Každú vzorku dajte napučať do samostatnej 

nádobky (kelímka, pohárika). Následne semeno rozrežte na polovicu a dôkaz škrobu uskutočnite iba s polovicou semena. 

Reakcia prebehne veľmi rýchlo a semeno sa zafarbí. 
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ROZPRACOVANIE (CCA 15  MIN): 
V tejto fáze vyučovacej hodiny uskutočnite so žiakmi formou potvrdzujúceho bádania mikroskopické pozorovanie škrobu 

z obilnín a strukovín. Vyberte si z ponúkaných variantov a uskutočnite iba jeden z nich. Záleží to od Vašich podmienok v 

škole. Žiaci môžu uskutočniť pozorovanie v dvojiciach, alebo uskutočnite pozorovanie frontálne s tým, že Vy ako učiteľ 

pripravíte jeden preparát, ktorý žiakom premietnete, alebo sa žiaci prídu pozrieť priamo na pozorovaný objekt. Na začiatku 

si spoločne so žiakmi zopakujte, ako sa pripravuje mikroskopický preparát. Samozrejme k dispozícií budú mať potrebné 

pomôcky (podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo a vodu, filtračná papier, gázu) a biologický materiál (napučané zrná obilnín 

a napučané semená strukovín). 

Variant 1: Úlohou žiakov bude na podložné sklíčko kvapnúť kvapku vody a preparačnou ihlou jemne zoškrabnúť endosperm 

(vyživovacie pletivo) zo zrna prípadne semena strukovín, preniesť ho do kvapky vody, prikryť krycím sklíčkom  a pozorovať 

mikroskopom. Pozorovanie žiaci zdokumentujú fotografiou z mikroskopu, kde uvedú zväčšenie pri akom pozorovali zásobné 

zrná škrobu.  

Variant 2: Žiakom ukážte obrázky mikroskopických preparátov škrobových zŕn obilnín a strukovín. 

Poznámka: 

Každej dvojici žiakov môžete dať zrno alebo semeno z inej rastliny a žiaci uvidia, že škrobové zrná jednotlivých druhov obilnín 

a strukovín majú rôzny tvar aj štruktúru. Prípadne si vopred pripravte z preparátov škrobových zŕn obilnín a strukovín 

fotografie, ktoré následne žiakom sprostredkujete. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN): 
V záverečnej fáze vyučovacej hodiny diskutujte so žiakmi na jednu z uvedených tém. Žiaci v závere vyučovacej hodiny vyplnia 

samostatne nástroj formatívneho hodnotenia „Lístok pri odchode“. 

1. Čo viete o silážovaní? 

2. Dožinky. 

3. Zelené hnojenie. 

4. Hľúzkové baktérie. 

5. Ktorý škodcovia sa vyskytujú na obilninách a krmovinách? 

6. Ako sa vyrába chlieb? 

7. Génová banka SR ako národné bohatstvo. 

Úloha pre žiakov na domácu úlohu: 

1. Načrtnite schému od pšenice k chlebu. 

2. Vyhľadajte na internete druhy obilnín a strukovín, ktoré nie sú uvedené v učebnici. 

3. Aké druhy múky sa predávajú v obchodných reťazcoch, prípadne, aké druhy múky majú doma. 

4. Zistite pôvod jednotlivých druhov obilnín a strukovín. Informácie spracujte vo forme krátkej správy. 

5. Vytvorte si zbierku obilnín a strukovín. 

Poznámka: 

V rámci domácej úlohy si žiak vyberie jednu z ponúkaných úloh, o ktorú prejaví sám záujem, ktorá ho najviac zaujala, ktorú 

chce spracovať. 
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Nástroj formatívneho hodnotenia „Lístok pri odchode“ 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 druhy obilnín 

 

 

 

2 druhy krmovín 
 

 

1 význam škrobu 
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AKO VZNIKÁ TEKUTÉ ZLATO? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Olejniny a okopaniny 

ISCED 2 / 5. ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť konkrétny príklad zástupcov olejnín 
a okopanín 

 Zhodnotiť význam jednotlivých zástupcov 
z hľadiska výživy nielen človeka ale aj zvierat 
 

 Naplánovať postup 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Zhotoviť fotodokumentáciu, vytvoriť grafy a tabuľky 

 Ovládať prácu s mikroskopom a prípravou natívnych preparátov 

 Vedieť vymenovať organické látky, ktoré sa nachádzajú v rastlinách 

Riešený didaktický problém 

Uvedomiť si význam pestovania olejnín a okopanín nielen pre človeka ale aj pre hospodárske zvieratá. Žiaci 
môžu mať mylné predstavy o repe (pestovanie dvoch druhov). Vysvetliť žiakom, ako sa vyrába olej a cukor. 
Z ktorých plodín olej možno získať jednoduchým pokusom. Zdôrazniť, ako sa pestujú zemiaky, čo je dôležité 
pri ich pestovaní, aké rôzne odrody zemiakov sa pestujú na Slovensku a uviesť škrob ako zásobnú látku. 
Upozorniť žiakov  na jedovatosť celej rastliny ľuľka zemiakového. Poukázať, že hľuza zemiaka nepredstavuje 
plod ako aj buľva repy tiež nepredstavuje plod. 

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón), počítač, 
interaktívna tabuľa 

 Semená olejnatých rastlín slnečnica, ľan, mak, 
sezam, hľuza zemiaka, solamyl, kancelársky 
papier, kvapkadlo, ceruza, pero, strúhadlo, 
kadička, gáza, voda, hľuza, nôž, zemiaka, buľva 
repy, digitálny mikroskop, stereolupa, digitálne 
váhy, nožnice, preparačná súprava 

 Portál Planéta vedomostí 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov,  

 vyplnenie nástroja formatívneho hodnotenia „Kontrolný zoznam“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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OLEJNINY A OKOPANINY  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Poukázať na potravinársky význam a prítomnosť zásobných látok v rastlinných orgánoch.  

EVOKÁCIA (CCA 3  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny začnite interaktívnou demonštráciou. Prineste žiakom do triedy olejnaté semená napr. 

slnečnica, mak, ľan, sezam, tekvicu, vlašský orech a pod. Žiakom nechajte semená kolovať po triede. Žiaci môžu uvedené 

semená ochutnať a uviesť ako im chutili, čo pociťovali na jazyku a pod. 

Opýtajte sa žiakov (vyberte si otázky 1-2, ktoré Vám najviac vyhovujú, žiaci nemusia odpovedať na všetky otázky): 

Otázky: 

1. Poznáte uvedené druhy semien? 

2. Čo myslíte, čo majú spoločné uvedené semená? 

3. Stretli ste sa už niekedy s tekutým zlatom? 

4. Čo sa z nich získava? 

5. Ako chutia jednotlivé druhy olejnatých semien? 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 7  MIN.): 
 Po zodpovedaní otázok budete so žiakmi pokračovať potvrdzujúcim bádaním. Zadajte žiakom úlohu: 

Úloha 1: 

Navrhnite postup, ako najjednoduchšie by ste získali olej z uvedených semien. 

 

Žiaci môžu pracovať v dvojiciach alebo skupinách. Nechajte im priestor pre vzájomnú diskusiu a predstavenie nápadov. Po 

vyslovení ich predpokladov a návrhov riešení im sprístupnite video s názvom „Ako sa vyrába olej“ 

https://www.youtube.com/watch?v=AwYgQMnnxI4  trvanie do 2:32 min.  

Po jeho ukončení žiakom zadajte otázky (vyberte si otázky 1-2, ktoré Vám najviac vyhovujú, žiaci nemusia odpovedať na 

všetky otázky): 

Otázky: 

1. Z ktorých iných rastlín, ktoré sme nespomínali sa získava olej? 

2. Prečo sa úroda repky olejnej musí zberať skôr, než jej plody celkom dozrejú? 

3. Aké druhy jedlých olejov poznáte? 

4. Aký význam má olej pre človeka? 

5. Prečo sa repka olejná pridáva do bionafty? 
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Poznámka: 

Žiakom necháte priestor pre vyjadrenie ich názorov, myšlienok a nápadov. Ich názory nekomentujte, iba usmerňujte. Je 

dôležité, aby každý žiak triedy dostal priestor pre vyjadrenie svojich vlastných myšlienok.  Samozrejme môžu uskutočniť aj 

pokus “Ako vzniká olej“, ktorý si sami, prípadne s Vašou pomocou navrhnú. Postup môže byť nasledovný. List kancelárskeho 

papiera zložte na polovicu. Sklenenou tyčinkou (kvapkadlom) kvapnite na papier do rohu kvapku vody. Medzi zložený papier 

vložte semená (ľan, slnečnica, mak, sezam a pod.) a rozdrvte ich opačným koncom pera, prípadne ceruzy. Papier podržte 

proti svetlu a porovnajte jednotlivé škvrny  (škvrna z vody po čase uschne). 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Vyberte pre žiakov 1-2 úlohy, na ktoré budú hľadať odpovede napr. na domácu úlohu. 

Úlohy pre žiakov: 

1. Zistite pôvod jednotlivých druhov rastlín, z ktorých sa získava olej. 

2. Ktoré ďalšie významné látky obsahujú semená olejnatých rastlín.  

3. Aký olej najčastejšie doma používate? 

4. Zistite, koľko semien slnečnice je potrebných pre výrobu 1 litra oleja. 

5. Ako sa vyrába kokosový olej? 

6. Aký je rozdiel medzi rastlinným olejom a minerálnym olejom? 

 

 

Dlhodobá a  dobrovoľná úloha pre žiakov na samostatnú prácu doma, prípadne krúžkovú činnosť:  

Čo myslíte, ktoré poľnohospodárske oblasti Slovenska sú vhodné na pestovanie slnečnice ročnej? 

Zodpovedať nasledujúcu otázku Vám pomôže realizácia nasledujúceho pokusu: 

Vypestujte v troch črepníkoch mladé slnečnice. Črepníky očíslujte. Všetky črepníky hneď po vysiatí semien umiestnite 

nasledovne na jednotlivé stanovišťa. Prvý črepník postavte na chladné miesto, druhý na teplé miesto a tretí na najteplejšie 

miesto. Teplotu stanovíšť jednotlivých črepníkov každý deň odmerajte. Merania teploty si zaznamenávajte do tabuľky. 

Samozrejme nezabudnite všetky črepníky polievať. Po 1,2 a 3 týždni odmerajte výšku rastlín na jednotlivých stanovištiach 

a svoje pozorovanie zdôvodnite. Údaje z jednotlivých meraní spracujte vo forme grafu a tabuľky. Výsledky z pozorovania 

spracujte vo forme správy a sprostredkujte spolužiakom. 

EVOKÁCIA  (8  MIN.): 
Ďalšiu časť vyučovacej hodiny venujte okopaninám. Žiakom ukážte hľuzu zemiaka a buľvu repy (môže byť aj viac odrôd). 

Formou interaktívnej demonštrácie sprístupnite žiakom, ako možno dokázať prítomnosť škrobu v hľuze zemiaka. Na 

rozkrojenú hľuzu zemiaka kvapnite kvapku Lugolovho roztoku. Ukážte žiakom výsledok pokusu. Žiakom zadajte niektoré (2-

3) z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

1. Prečo zemiaková hľuza sčernela? 

2. Aké látky obsahujú zemiakové hľuzy? 

3. Čo sa stane na jar so zemiakmi, ktoré sú uskladnené v pivnici? 

4. Prečo je niekedy zemiaková hľuza zelená? 

5.. Aké názvy sa na Slovensku používajú pre zemiaky? 

6. Prečo zaraďujeme zemiaky nazývajú okopaniny? 

7. Ktoré rastliny okrem zemiakov zaraďujeme medzi okopaniny? 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (10  MIN.): 
So žiakmi uskutočnite  formou potvrdzujúceho bádania nasledujúci pokus. Vyberte si jeden variant, ktorý Vám najviac 

vyhovuje. Prípadne si uvedený pokus pripravte pred vyučovacou hodinou. Mikroskopický preparát si môžete tiež pripraviť 

pred vyučovacou hodinou a žiakom iba ukázať tvar škrobových zŕn. 

Variant 1: Surový zemiak očistite a na strúhadle postrúhajte do misky. Vzniknutú kašu zabaľte do bavlnenej handričky 

a dôkladne mieste 1 minútu v kadičke naplnenej vodou. Handričku so zbytkom obsahu odstráňte  a kadičku nechajte stáť. 

Po niekoľkých minútach sa na dne kadičke začne usádzať škrob. Kvapku vody z kadičky kvapnite na podložné sklíčko 

a pozorujte v mikroskope.  

Variant 2: Jednu zemiakovú hľuzu olúpte a druhú hľuzu nechajte neolúpanú. Obe hľuzy následne odvážte a ich hmotnosť si 

zapíšte. Váženie uskutočnite každý deň v priebehu jedného týždňa. Výsledky si zapisujte do tabuľky, ktorú nech navrhnú 

žiaci.  Obe hľuzy nechajte na teplom mieste. Po týždni hľuzy opäť odvážte. Zhodnoťte  so žiakmi veľkosť, tvar a  hmotnosť 

oboch hľúz. Pozorovanie zdokumentujte prostredníctvom smartfónu. Výsledky meraní budú žiaci priebežne zapisovať do 

tabuľky a na základe výsledkov na konci pozorovania vytvoria grafy, ktoré porovnajú a vyvodia závery.  

Poznámka: 

Žiaci majú možno vidieť prostredníctvom mikroskopu tvar škrobových zŕn, ich veľkosť a množstvo. Žiaci si môžu škrobové 

zrná zakresliť do zošita. Žiakom na hodinu prineste aj zemiakový škrob (solamyl). Ten istý zemiakový škrob sa nachádza 

v kadičke vo forme usadeniny. 

 

Po uskutočnení pozorovaní žiakom zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

1. Prečo zemiak nevytvorí hľuzy, keď mu pásavka zemiaková obžerie listy? 

2. Čo myslíte, ako možno zvýšiť výnosy zemiakov? 

3. Uveďte ako sa vyrába cukor z cukrovej repy. 

 

Ak žiaci nebudú vedieť, ako sa vyrába cukor, môžete im sprístupniť video https://www.youtube.com/watch?v=c8-

3mu736RQ (čas od 00:00 do 2:25 min.) 

REFLEXIA (7  MINÚT): 
V závere vyučovacej hodiny uskutočnite so žiakmi diskusiu na jednu z Vami vybraných tém, prípadne ich môžete zadať 

žiakom ako domácu úlohu. V závere vyučovacej hodiny každý žiak samostatne vyplní Kontrolný zoznam. 

1. V akých jedlách doma využívate zemiaky? 

2. Uveďte aspoň jeden recept, kde sa využívajú zemiaky. 

3. Čo myslíte, odkiaľ pochádzajú zemiaky a cukrová repa? 

4. Vyhľadajte, aké odrody zemiakov sa pestujú na Slovensku. 

5. Čo znamená označenie varný typ (A,B,C,D) zemiakov? 

6. Aké druhy cukru sa predávajú v obchodných reťazcoch? 

7. Aký je rozdiel medzi umelým sladidlom a cukrom? 
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ZDROJE 
Loxcom: Jak se co dělá - Řepkový olej [on-line] cit. 10.1.2017, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=AwYgQMnnxI4 

Animic studios Cukrovar Trenčianska Teplá - Vyrábame na Slovensku olej [on-line] cit. 10.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=c8-3mu736RQ 

 

Nástroj formatívneho hodnotenia: „Kontrolný zoznam“ 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Viem:     
Uviesť 3 druhy rastlín, z ktorých sa získava olej.  

Ktorá časť ľuľka zemiakového je jedovatá.  

Nakresliť škrobové zrno.  

Z ktorých rastlín sa získava škrob a na čo sa využíva.  

Z akej rastliny sa vyrába cukor.  
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ISCED 2: 6. ROČNÍK ZŠ 

ISCED 3: 1. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
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MIKROORGANIZMY –PRIATELIA ČI NEPRIATELIA ČLOVEKA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Život s človekom a v ľudských sídlach 

Mikroorganizmy žijúce s človekom 

ISCED 2 / 6. ročník 

ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Na príklade vysvetliť význam baktérií pre človeka 
a jeho zdravie 

 Na príklade vysvetliť význam mikroskopických húb 
pre človeka 

 Rozlíšiť pre človeka prospešné mikroorganizmy 
a mikroorganizmy spôsobujúce rôzne ochorenia 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať /merať 

 Porovnať dáta s predpoveďami  

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť význam pôdnych baktérií a húb (rozkladače) v prírode 

 Vysvetliť význam mikroorganizmov žijúcich vo vode 

Riešený didaktický problém 

Primárnym zdrojom informácií o mikroorganizmoch sú u žiakov médiá, najmä televízne programy a reklama. 

V súvislosti s mikroorganizmami sa uvádza najmä ich škodlivosť, čo vedie k tomu, že žiaci si s pojmom 

mikroorganizmus najčastejšie spájajú nečistotu, špinu a rôzne ochorenia. Žiaci si neuvedomujú úlohu 

mikroorganizmov v priemysle a biotechnológiách, teda ich význam pri tvorbe produktov, ktoré využívame 

v každodennom živote a sú dôležité pre naše zdravie. Žiaci sa často domnievajú, že všetky baktérie sú zlé a 

spôsobujú ochorenia. Existuje však množstvo dobrých baktérií, ktoré pomáhajú rozkladať hmotu, vytvárať 

vitamíny v ľudskom tele a recyklovať dôležité živiny v životnom prostredí. Žiaci si často neuvedomujú, že 

ľudské telo je domovom pre niektoré baktérie. Baktérie v ľudskom organizme napomáhajú tráviacim 

procesom, ale majú aj obrannú úlohu. V súvislosti s nepriaznivými účinkami mikroorganizmov žiaci 

najčastejšie uvažujú len o infekčných ochoreniach a neuvedomujú si súvislosť mikroorganizmov s hnitím 

zeleniny a ovocia, ktorého pôvodcami sú baktérie a huby.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie  

 Interaktívna demonštrácia 

 

 Múka, vlažná voda, droždie, cukor 

 Kadičky (2 ks), miska 

 Mikroskop/digitálny mikroskop, kvapátko, 

kadička, podložné a krycie sklíčka, filtračný 

papier 

 Papiere, perá 

 Obrázky mikroorganizmov (uvedené na záver 

metodiky) a potravín (príp. ich obaly) 

 Počítač, dataprojektor, internet 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Test s uzavretými otázkami. 

 

Autor: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. 
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MIKROORGANIZMY ŽIJÚCE  S ČLOVEKOM 

ÚVOD  
Pripravená metodika je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu biológie vhodná pre 6. ročník základnej školy 

v rámci tematického celku Život s človekom a v ľudských sídlach. Vzhľadom na dĺžku vyučovacej hodiny všetky pozorovania 

a pokusy pripravuje a realizuje učiteľ. Navrhnuté pozorovania a pokusy sú jednoduché, preto ich môžu realizovať aj žiaci. 

V tom prípade sú na realizáciu metodiky potrebné dve vyučovacie hodiny. 

PRIEBEH VÝUČBY  
V rámci metodiky sa využíva model EUR. 

EVOKÁCIA (CCA.  23  MIN.): 
O mikroorganizmoch sa žiaci učili na prírodovede v 4. ročníku a biológii v 5. ročníku. Žiaci by mali vedieť, že mikroorganizmy 

sú organizmy, ktoré sa dajú pozorovať len mikroskopom. Rovnako by mali vedieť, že medzi mikroorganizmy patria baktérie 

(pôdne), huby (plesne, kvasinky), riasy a prvoky. Tvorí ich jedna bunka (okrem vírusov), ktorá vykonáva všetky dôležité 

životné procesy. Pôdne baktérie rozkladajú odumreté rastlinné a živočíšne telá, čím sa dostávajú do pôdy živiny. Vo vode 

žijú riasy, ktoré obsahujú zelené farbivo (chlorofyl) a prebieha v nich fotosyntéza. Sú potravou pre vodné a niektoré brehové 

organizmy. Vo vode žijú aj iné mikroskopické živočíchy (napr. črievička), ktoré sú súčasťou planktónu a potravou pre iné 

živočíchy. 

Medzi huby patria aj plesne. Niektoré druhy spôsobujú hnitie potravín, iné sa využívajú ako lieky proti rôznym ochoreniam 

(napr. penicilín).  

V úvodnej časti vyučovacej hodiny preto nadviažte na vedomosti žiakov z predchádzajúcich ročníkov formou otázok:  

Už sa vám stalo, že ste desiatu zabudli v aktovke a zistili ste to až po niekoľkých dňoch? Čo sa s ňou stalo? (prípadne Čo 

sa stane s chlebom, ak je dlho uzavretý vo vrecku? Čo môžeme pozorovať na zhnitom citróne alebo pomaranči?) 

Žiaci budú pravdepodobne z bežného života vedieť, že po určitom čase sa na potravinách vytvorí pleseň. Môžete využiť 

video, ktoré zrýchlene ukazuje tvorbu plesní na nesprávne uskladnených potravinách. Video je dostupné na adrese: 

https://www.facebook.com/enjoy.science/videos/500666933614522/ (dĺžka videa je 1:10, možno ho však skrátiť). 

Poznámka:  

Pozorovanie tvorby plesní na potravinách (napr. chlebe) môžete zadať ako bádateľskú aktivitu na domácu úlohu. Žiaci môžu 

riešiť problém týkajúci sa podmienok, ktoré podporujú rast plesní (teplota, vlhkosť, vplyv iných látok na rast plesní, atď.). 

Svoje dlhodobé pozorovanie môžu dokumentovať prostredníctvom tvorby fotografií a výsledky prezentovať formou plagátu. 

V rámci aktivity by mohli navrhnúť najvhodnejší spôsob skladovania potravín. Žiakov je však potrebné upozorniť na 

bezpečnosť pri práci s plesňami (používať rúška, rukavice, umývanie rúk, príp. fotografovanie potravy v mikroténovom 

vrecku a pod.), pretože môžu vyvolávať alergie. Žiaci, ktorí sú alergický na pleseň by toto pozorovanie nemali realizovať. 

Poznáme aj plesne, ktoré sú pre nás prospešné?  

V rámci prírodovedy sa žiaci učili, že plesne môžu zabraňovať rastu baktérií, a preto sa využívajú ako lieky (napr. penicilín). 

Z bežného života budú pravdepodobne vedieť, že aj na niektorých druhoch syrov sa nachádzajú plesne (napr. niva, plesnivec, 

encián). Tieto plesne im dodávajú špecifickú chuť a sfarbenie.   

Môžeme plesne vidieť voľným okom? Ako sa nazývajú organizmy, ktoré vidíme len pod mikroskopom? 

Plesne môžeme pozorovať len pod mikroskopom (príp. výtrusnice aj lupou). Takéto organizmy nazývame mikroorganizmy.  

Ktoré mikroorganizmy ešte poznáme?  
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Žiaci sa na predchádzajúcich hodinách učili, že medzi mikroorganizmy patria aj baktérie (pôdne baktérie), riasy a drobné 

živočíchy (napr. črievička). Z bežného života vedia, že niektoré druhy baktérií môžu spôsobovať rôzne ochorenia. Rovnako 

z televíznej reklamy budú vedieť, že pri výrobe jogurtov sa tiež využívajú baktérie, prípadne že obsahujú baktérie. 

V tejto časti metodiky využite motiváciu vo forme výskumnej otázky. Najskôr klaďte žiakom otázky, ktoré nadväzujú na ich 

vedomosti z bežného života. 

Viete ako sa robia kysnuté koláče alebo ako sa pečie chlieb?   

Ako si pripravíme cesto? Čo k tomu potrebujeme? 

múku, mlieko (vodu), droždie, cukor, (soľ) – zmiešame a necháme kysnúť 

Čo obsahuje droždie?  

Ak žiaci budú vedieť, že droždie obsahuje kvasinky, môžete ďalej rozvíjať rozhovor o tom, ako si predstavujú kvasinky. Ich 

predstavy si overia pozorovaním kvasiniek pod mikroskopom. Ak žiaci nevedia, môžete prejsť rovno k pozorovaniu. 

Viete si predstaviť ako vyzerajú kvasinky? (príp. Ako môžeme zistiť, čo obsahuje droždie?...) 

V prípade, že škola disponuje digitálnym mikroskopom, pripravte mikroskopický preparát zo suspenzie kvasiniek. Následne 

spolu so žiakmi pozorujte a popisujte kvasinky. Ak máte k dispozícii školské mikroskopy, môžete pripraviť viac preparátov a 

žiaci postupne po jednom pozorujú kvasinky (aktivita v tomto prípade zaberie viac času).  

Poznámka:  

Postup prípravy mikroskopického preparátu: Z vlažnej vody a droždia urobte roztok, z ktorého kvapnite na podložné sklíčko. 

Prikryte krycím sklíčkom a pozorujte.  

Do vody pridajte malé množstvo droždia, aby ste mohli dobre pozorovať jednotlivé kvasinky. Príliš veľké množstvo kvasiniek 

nie je vhodné pre pozorovanie. V mikroskopickom prepárate možno pozorovať aj rozmnožovanie kvasiniek – pučanie. 

Vzhľadom na množstvo času pozorovanie nie je nutné kresliť. Rovnako nie je nutné kvasinky farbiť, sú dobre pozorovateľné 

aj bez farbenia. 

Z koľkých buniek je tvorená kvasinka? 

Spolu so žiakmi zhrňte, že kvasinky sú jednobunkové organizmy, ktoré patria medzi huby. Ich bunky sú veľmi malé, 

pozorujeme ich len mikroskopom, preto sa nazývajú aj mikroorganizmy.  

 

  10x40 

A. bez farbenia B. farbenie metylénovou modrou 

Obr. 1     Kvasinky pod mikroskopom 

Ak si pripravíme cesto a necháme ho chvíľu najlepšie na teplom mieste, aké zmeny môžeme pozorovať? 

zväčšuje sa jeho objem, vytvárajú sa bubliny... 

Čo spôsobuje zväčšenie objemu cesta?  

Žiaci by si mali v rámci diskusie uvedomiť, že zväčšovanie objemu cesta spôsobujú kvasinky. 
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Nasleduje interaktívna demonštrácia. Popíšte žiakom pokus, žiaci majú predpovedať (predpokladať), čo budú pozorovať. 

Svoje predpovede nech napíšu na papier. Každý predpoklad je cenný, preto žiakov neopravujte (vedci tiež často formulujú 

hypotézy, ktoré sa nepotvrdia) a v prípade nesprávneho predpokladu so žiakmi môžete po realizácii pokusu diskutovať, 

prečo sa ich predpoklad nepotvrdil. Následne učiteľ zrealizuje nasledovný experiment (variant 1):  

Z múky, cukru, teplej vody urobte 2 guľôčky cesta. Do jednej z nich pridáme droždie. Droždie dobre vmiesime do cesta. Obe 

guľôčky vhoďte do kadičiek s vlažnou vodou.  

Poznámka:  

Do cesta je potrebné pridať väčšie množstvo droždia a cukru, aby sme unikanie oxidu uhličitého a vyplávanie guľôčky cesta 

pozorovali po niekoľkých minútach. Ak pokus realizujete demonštračne, aj s prípravou trvá približne 10 minút.  

Pozorovanie: Z guľôčky, ktorá obsahuje kvasinky pozorujeme unikanie bubliniek oxidu uhličitého. V dôsledku nadľahčovania 

guľôčky vznikajúcim plynom pozorujeme jej vyplávanie na povrch vody. Guľôčka bez droždia (kvasiniek) zostala na dne. 

 

  

Obr.2    Guľôčky cesta na začiatku pokusu Obr.3    Guľôčky cesta po 5 minútach 

Žiaci si porovnajú svoje predpovede s výsledkom. V prítomnosti kvasiniek sa rozkladá cukor a uvoľňuje oxid uhličitý. Oxid 

uhličitý je plyn, ktorý sa uvoľňuje z guľôčky cesta vo forme bubliniek. Zároveň zostáva uzavretý v guľôčke a spôsobí jej 

vyplávanie na povrch. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 17  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny využite metódu brainstormingu. Napíšte na tabuľu spojenie Mikroorganizmy v kuchyni a 

spýtajte sa žiakov, kde všade sa v kuchyni nachádzajú mikroorganizmy. Dôležité je, aby žiaci vymysleli čo najviac súvisiacich 

pojmov. Pojmy a slovné spojenia píšte na tabuľu.  

Poznámka: 

Predpokladáme, že žiaci uvedú možný výskyt zdraviu škodlivých baktérií a plesní na potravinách a pracovnej doske, ale aj 

potraviny, ktorých súčasťou sú pre človeka prospešné mikroorganizmy alebo potraviny, pri ktorých výrobe sú potrebné 

mikroorganizmy, ako napr. syr, jogurt, chlieb, pečivo...  

Nadviažte na brainstorming. Žiakom môžete ukázať obrázky zdraviu škodlivých, ale aj zdraviu prospešných mikroorganizmov 

a potravín (príp. ich obaly), pri výrobe ktorých sa využívajú. Následne nadviaže na predchádzajúce vedomosti žiakov a na 

príkladoch im vysvetlí význam baktérií (rozkladné, kvasné, mliečne, hľuzkové) a húb (plesne, kvasinky) pre človeka a prírodu. 

Zároveň ich upozornite, že niektoré baktérie a huby môžu spôsobovať rôzne ochorenia (rastlín a živočíchov, vrátane 

človeka). Zdôraznite význam osobnej hygieny a nevyhnutné hygienické opatrenia pri spracovaní (varení) a konzumácii 

surovej potravy.  
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Mohli by sme nájsť nejaké prospešné mikroorganizmy aj v našom tele?  

Žiaci si často v súvislosti s ľudským telom uvedomujú len možné ochorenia, ktoré sú spôsobené baktériami. Preto by ste mali 

upriamiť ich pozornosť aj na baktérie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v hrubom čreve človeka, kde napomáhajú rozkladu 

nestrávenej potravy, tvoria niektoré vitamíny a chránia organizmus pred nákazami (obranná úloha). 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 

Úloha: 

Porozmýšľajte a napíšte, či sú mikroorganizmy pre človeka viac prospešné alebo škodlivé. 

Vyzvite žiakov, aby napísali na papier, či si myslia, že mikroorganizmy sú pre človeka viac prospešné alebo škodlivé. Na 

základe svojho rozhodnutia sa žiaci rozdelia do dvoch skupín (prospešné a škodlivé). Následne ich vyzvite, aby svoje 

rozhodnutie zdôvodnili a presvedčili svojich spolužiakov, aby prešli do ich skupiny. Početnosť jednotlivých skupín 

vyhodnoťte. Žiaci by mali dôjsť k záveru, že mikroorganizmy majú viacero benefitov pre človeka, sú teda viac prospešné ako 

škodlivé. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V rámci interaktívnej demonštrácie možno využiť aj iné experimenty v závislosti od podmienok školy, napr.: 

Variant 2: V kadičke zmiešajte 100 g múky, 100 ml vlažnej vody a 2 lyžice cukru. Z roztoku odlejte 30 ml do odmerného valca. 

Do kadičky pridajte droždie, zmes dobre premiešajte a nalejte 30 ml do druhého odmerného valca. Oba odmerné valce 

uložte na teplé miesto a pozorujte (môžete použiť aj misky). 

  

Obr. 4    Roztoky na začiatku pokusu Obr. 5    Roztoky po 5 minútach 

 

Variant 3: Do dvoch Erlenmayerových baniek dajte 2 veľké lyžice cukru. Do jednej banky nadrobte polovicu kocky droždia. 

Do oboch baniek nalejte po 200 ml vlažnej vody. Obsah baniek dobre premiešajte. Na hrdlo baniek dajte balóniky a položte 

ich na teplé miesto. Po chvíli možno pozorovať penenie roztoku s kvasinkami a po 10 až 20 minútach nafúknutie balónika 

(video z realizácie pokusu je na stránke https://www.youtube.com/watch?v=ziVjKX1Gxec). 

Variant 4: V prípade dostupnosti meracieho systému Coach alebo Vernier a senzora na meranie koncentrácie plynného 

oxidu uhličitého môžete uskutočniť nasledovný pokus. Do respiračnej nádoby dajte 1 lyžicu cukru a ¼ droždia. Pridajte 100 

ml vlažnej vody a dobre premiešajte. Na hrdlo nádoby nasaďte senzor na meranie koncentrácie plynného oxidu uhličitého 

a spustite meranie po dobu 1 minúty. Meranie zopakujte s roztokom, do ktorého ste nepridali droždie (kvasinky). Namerané 

grafy porovnajte. 
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Obr. 5     Zmena koncentrácie CO2 v roztoku 

s kvasinkami (t=30°C) 

Obr. 6     Zmena koncentrácie CO2 v roztoku 

bez kvasiniek (t=30°C) 

 

V prípade, že učiteľ chce venovať tejto téme viac času, môže so žiakmi diskutovať o faktoroch, ktoré ovplyvňujú rast plesní. 

V rámci tejto problematiky môžu žiaci prostredníctvom bádania zisťovať vplyv vlhka, teploty, svetla na rast plesní. Potraviny 

je potrebné dávať do priehľadných vrecúšok, aby sme plesne mohli pozorovať aj bez ich otvárania a manipulácie s 

potravinami. Pozorovania si môžu zaznamenávať do pozorovacích hárkov, príp. zaznamenať aj fotoaparátom. Svoje zistenia 

môžu prezentovať prostredníctvom posteru. Žiaci môžu pozorovať stavbu plesní aj pod mikroskopom. Pri tejto aktivite je 

potrebné upozorniť žiakov na dodržiavanie bezpečnosti a hygieny práce (práca s rúškom, poriadne umytie si rúk, prípadne 

práca v rukaviciach. Je potrebné, aby učiteľ zistil, či niektorí žiaci nemajú alergie na plesne).  

Obrázky k téme (fotografie sú robené digitálnym mikroskopom): 

  

Obr. 7    Mliečne baktérie (10x40) Obr. 8    Pôdne baktérie (10x40) 
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Obr. 9    Pleseň hlavičkatá (10x40)  

 

  

Obr. 10    Papleseň (10x40)  
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ČÍM JE ZÁHRADA UŽITOČNÁ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Život s človekom a v ľudských sídlach 
Rastliny pestované v záhradách  

ISCED 2/ 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať jednotlivých zástupcov zeleniny pestovanej 
v záhradách 

 Porovnať medzi sebou druhy cibuľovej, hlúbovej, 
koreňovej, strukovej a plodovej zeleniny 

 Vysvetliť význam konzumácie zeleniny pre ľudský 
organizmus 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Identifikovať jednotlivé časti rastliny (stonková hľuza, súkvetie, koreň, podzemné listy, hlúb, struk, 
bobuľa) 

 Uviesť, ako sa ľudia starajú o rastliny pestované v záhradách 

 Poznať pojmy jednoročná, dvojročná a trváca rastlina 

Riešený didaktický problém 

Žiaci častokrát nevedia uviesť, aké druhy rastlín si môžu sami vypestovať v záhrade bez toho, aby ich museli 
kúpiť v obchode. Je potrebné zdôrazniť, ktoré druhy jednotlivých zástupcov cibuľovej,  hlúbovej, koreňovej, 
plodovej zeleniny a strukovín konzumujeme a uviesť aj tie druhy, ktoré nie sú uvedené v učebnici.  Poukázať 
na dôležitosť konzumácie zeleniny nielen v upravenej forme ale aj v surovom stave. Upriamiť pozornosť 
žiakov, že nielen ovocie, ale aj zelenina obsahuje vitamíny a minerálne látky, ktoré sú veľmi dôležité 
z hľadiska zdravej výživy.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Kooperatívna forma 

 Motivačný rozhovor 
 

 Živý materiál  -  listy (kaleráb, kapusta, 
lastovičník) 

 Zástupcov (1-2) cibuľovej, hlúbovej, koreňovej, 
plodovej zeleniny a strukovín 

 Petriho miska (pre dvojice) 

 Notebook, tablet, interaktívna tabuľa, 
dataprojektor, fotoaparát, nôž 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Rozhovor, 

 pozorovanie činnosti žiakov, 

 vypracovanie tabuľky, vyplnenie „Lístka pri odchode“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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RASTLINY PESTOVANÉ V ZÁHRADÁCH  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Poznať zástupcov jednotlivých druhov zeleniny, ktorá sa pestuje v záhrade. 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Žiakom na hodinu prineste zeleninu, ktorá sa pestuje v záhradách. Začnite motivačným rozhovorom.  Každej skupine 

žiakov (4-5 členov) položte na lavicu zástupcov (2-3) jedného druhu. Následne položte žiakom otázky. 

Otázky: 

1. Čím môže byť záhrada užitočná? 

2. Čo všetko pestujete v úžitkovej záhrade, alebo ste videli pestovať?  

3. Čo majú uvedené plody spoločné? 

4. Aké iné druhy okrem tých, ktoré sú uvedené v učebnici možno pestovať v záhrade? 

Poznámka:  

Dôležité je, aby ste žiakom priniesli zástupcov (2-3 druhy) cibuľovej, hlúbovej, koreňovej, plodovej zeleniny 

a strukovín. Žiakom nemusíte zadávať všetky otázky. Máte možnosť voľby, na základe toho, ako budú žiaci reagovať. 

Každá skupina žiakov bude mať iné druhy zeleniny.  

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny budú žiaci pracovať naďalej v skupinách. Každá skupina bude mať k dispozícií jednu 

tabuľku, ktorá je súčasťou prílohy a k dispozícii budú mať  min. 2-3 zástupcov zeleniny. Úlohou žiakov bude v rámci 

skupiny formou potvrdzujúceho bádania nájsť spoločné znaky jednotlivých zástupcov, ktoré budú zapisovať do 

tabuľky. Zároveň majú uviesť ďalšie druhy (1-2) zeleniny, ktoré by mohli patriť do danej skupiny. Následne si v skupine 

zvolia hovorcu, ktorý interpretuje informácie z tabuľky a uvedie charakteristiku danej skupiny ostatným žiakom triedy. 

Poznámka: 

Každej skupine žiakov vytlačte inú tabuľku. Tabuľky žiakom rozdáte na základe druhov, ktoré majú na lavici. Žiaci majú 

na vypracovanie tabuľky cca 8-10 minút. Dôležité je, aby ste žiakom dali k dispozícii druhy zeleniny, ktoré poznajú. 

Žiaci majú opísať vzhľad, ktorú časť rastliny konzumujeme, význam, spoločné znaky  a pod. Po vypracovaní tabuľky 

stručne uvedú charakteristické znaky danej skupiny zeleniny a význam jej konzumácie v surovom stave. Žiaci si môžu 

pomáhať tabletmi. Prácu v skupine si majú rozdeliť. Jeden bude zapisovateľ, ďalší bude vyhľadávať informácie, tretí 

hovorca a pod. 

Výskumné otázky: 

1. Čo znamená skorá a neskorá odroda? 

2. Prečo niektoré rastliny vysádzame do záhrady zo sadeníc? 

3. Prečo sa zelenina po silnom daždi okopáva? 

4. Vyhľadajte, v akom období (mesiac) vysádzame jednotlivé druhy zeleniny do záhrady. 

 

Žiaci majú uviesť príklady zeleniny, ktoré poznajú z vlastnej záhrady. Prípadne môžete žiakom priniesť na hodinu obaly 

rôznych druhov semien, kde môžu žiaci uviesť, čo znamenajú jednotlivé piktogramy na obale (mesiac vysievania, 

vzdialenosť, obdobie zberu a pod.).   
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Ak máte možnosť, uskutočnite so žiakmi pozorovanie s pestovaním rajčiaka, ktorého semena  vysejete do téglika 

a priamo do pôdy, napr. na hodine Pracovného vyučovania (Pestovateľských prác). Prípadne ak nemáte možnosť 

uskutočniť uvedené pozorovanie, nech žiaci uvedú ich predpoklady, v čom budú rozdiely. 

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 

Otázky: 

1. Pre ktoré časti sa pestuje chren, brokolica, reďkev a kel kučeravý/ružičkový? 

2. Odkiaľ čerpá kvetonosná byľ kapusty a kalerábu stavebné látky potrebné pre svoj rast? 

Poznámka: 

Žiaci možno uvedú nesprávne odpovede. Ukážte žiakom napr. fotografie uvedených rastlín. Žiaci možno povedia, že 

kvetonosná byľ nebude rásť, pretože ešte nikdy nevideli v záhrade, aby kapusta alebo kaleráb kvitli (to isté platí pre 

mrkvu, petržlen a pod). Je dôležité so žiakmi v krátkosti zopakovať čo znamená pojem jednoročná, dvojročná a trváca 

rastlina. So žiakmi začnite následne krátku diskusiu odkiaľ potom máme semená uvedených rastlín. Vysvetlite im, že ak 

rastlina nezakvitne, tak nebude mať ani semená.  

 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
So žiakmi uskutočnite formou riadeného bádania jednu z uvedených úloh: „Účinky fytoncídov“ alebo pozorovanie 

„Lesk ako striebro“ alebo „Spotrebu strukovín“. Rozhodnite sa na základe Vašich možností, materiálu a pomôcok, 

ktoré máte k dispozícii.  

Ak sa rozhodnete pre úlohu č. 1, zadajte žiakom otázku: „Je cesnak liečivý“? Nech žiaci uvedú, ako by ste to mohli 

dokázať. Ukážte žiakom pomôcky, ktoré budú mať k dispozícií a nech sami navrhnú pokus, ktorý by ste mohli 

zrealizovať. Samotnú realizáciu pokusu uskutočnia žiaci doma a jeho priebeh budú zaznamenávať prostredníctvom 

fotografií. Výsledok pokusu po uplynutí 10 dní spoločne so žiakmi pozorovanie vyhodnotíte v škole. 

Úloha 1: Liečivé účinky cesnaku 

Čo myslíte, je cesnak liečivý? 
Indície:  

1. Akú má chuť? 

2. Načo sa používa cesnak v domácnosti?  

3. Poznáte aj iné rastliny, ktoré majú podobnú chuť ako cesnak? 

4. Ako môže cesnak účinkovať na ľudský organizmus? 

Poznámka: 
Žiaci majú prísť k záveru, že cesnak obsahuje látky, ktoré dokážu ničiť baktérie a iné mikroorganizmy. Žiaci doma 

uskutočnia nasledujúce pozorovanie:  

Pomôcky: 2 Petriho misky bez vrchnákov o priemere asi 10 cm, kruhy filtračného papiera, voda, kúsok chleba, 2 väčšie 

sklenené fľaše, cesnak.  

Postup: chlieb v Petriho miskách necháte stáť pri izbovej teplote, do 5 dní sa na krajci chleba vytvorí pleseň. Pod jednu 

fľašu spolu s Petriho miskou dajte vedľa krajca chleba na hodinové sklíčko kúsok rozdrveného cesnaku. Pod druhú 

fľašu vložte iba Petriho misku s chlebom. 

 

Pozorovanie:  

Zistite, za aký čas po pridaní cesnaku začne plesne hynúť. V priebehu pozorovania si žiaci za domácu úlohu budú 

zaznamenávať formou fotografií  „priebeh pokusu“. 
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Úloha 2: Lesk ako striebro 

Ponorte kalerábový list do vody a pozorujte. List z vody vyberte a prstom zotrite voskovú vrstvičku. Pozorujte, či sa 

znova vytvorí. 

 

Tento jav môžete so žiakmi pozorovať na všetkých rastlinných častiach, ktoré sú pokryté vrstvičkou vosku. Lesknú sa 

pod vodou ako zrkadlo.  Napr. bobuľa hrozna, list lastovičníka, ihlica jedle. Všetky tieto časti rastlín obsahujú na 

povrchu voskovú vrstvičku a sú nezmáčateľné. Nech žiaci na konci pozorovania uvedú, akým význam má vosková 

vrstvička pre rastliny. 

 

Ak sa rozhodnete pre úlohu č. 3, žiakom premietnite uvedený graf. Nechajte žiakom krátku chvíľku, aby sa pokúsili 

zistiť, aké informácie sú uvedené v grafe. Žiakom zadajte nasledujúce otázky: 

Úloha 3: Spotreba strukovín  

1. Čo vyplýva z nasledujúcej tabuľky? 

2. Ako by ste zvýšili príjem strukovín vo vašej domácnosti? 

3. Zistite, ako často konzumujú strukoviny vaši spolužiaci. 

 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Vyberte si jednu z ponúkaných úloh, ktorej sa budete so žiakmi venovať v závere vyučovacej hodiny. V závere 

vyučovacej hodiny každý žiak vyplní nástroj formatívneho hodnotenia „Lístok pri odchode“. 

Spoločne so žiakmi môžete uskutočniť na konci vyučovacej hodiny ochutnávku zeleniny, ktorú mali k dispozícii. 

Úlohy pre žiakov: 

1. Ktoré bylinky sú vhodné na pestovanie v záhrade? 

2. Navrhnite možnosti, ako možno biologicky odbúrať škodcov zeleniny zo záhrady. 

3. Zistite, ktoré rastliny by sme mali vysádzať vedľa seba v záhrade. Na základe týchto informácií vypracujte 

grafický návrh „Vašej záhradky“. 

4. Vyhľadajte recept na chutnú nátierku zo strukovín a zeleninovú polievku. 
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Domáca úloha pre žiakov: 

 

Žiaci môžu pracovať buď v skupinách alebo v dvojiciach. Vyberú si jeden druh zeleniny, o ktorom vyhľadajú a spracujú 

informácie (prítomnosť vitamínov, minerálnych látok a vplyv daného druhu zeleniny na ľudské zdravie) vo forme 

krátkej správy.  

Učiteľ môže žiakov usmerniť pri tvorbe  informačného materiálu (napr. formou príspevku do školského časopisu, 

plagátu a pod., ktorý sprostredkujú ostatným žiakom školy). 

 

ZDROJE 

Účinky fytoncídov. [on-line] cit. 15.5.2019, dostupné z  http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1139-ucinky-

fytoncidov.htm 

Sedlák J. Bez strukovín upadáme. [on-line] cit. 5.6.2017, dostupné z   

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/351972-bez-strukovin-upadame/ 

 

Nástroj formatívneho hodnotenia „Lístok pri odchode“. 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3. Veci, ktoré som sa dnes 
naučil/a. 

 
 
 

2. Zaujímavé fakty, ktoré ma 
najviac zaujali. 

 
 
 

1. Otázku, ktorú stále mám. 
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TISÍCROČNÁ VČELA 
 Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Život s človekom a v ľudských sídlach  
Živočíchy prospešné pre človeka 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3/ 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

   Diskutovať o pozitívnom vplyve včiel na život človeka 

   Opísať vznik  medu 

 Uviesť príklady včelích produktov ich vplyv na 
zdravie človeka 

 Opísať život včely medonosnej v úli – spoločenstve 

 Pomenovať  včely podľa úlohy v úli – spoločenstve 

 Vysvetliť význam včiel ako opeľovačov 

 Motivovať žiakov k ochrane včiel a ku včelárstvu 

 Nájsť príklady poškodzovania prírody ktoré škodia 
včelám, navrhnúť riešenia 

 Formulovať otázku/problém 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať druhy včiel v úli 

 Vysvetliť  význam včiel pre zachovanie života na Zemi 

 Uviesť príklad užitočnosti medu a niektorých včelích výrobkov pre zdravie človeka 

 Vysvetliť nevyhnutnosť ochrany vôd pred znečistením 

 Ovládať základy práce s textovým a tabuľkovým editorom 

 Orientovať sa v internetovom prostredí 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si osvojujú  základy preventívnych opatrení  a celoživotnému zodpovednému správaniu voči životnému 
prostrediu už od útleho veku. Učia sa pozorovať, poznať a chápať  prírodu ako celok, ale aj poznávať  tradičné 
ľudské činnosti, ktoré sú spojené so zabezpečovaním výživy ľudí. Táto téma približuje včelárstvo, pričom žiaci 
diskutujú o ich význame, ohrozeniach následkov neuváženej činnosti človeka. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívne vyučovanie (ideálne je pracovať 
v počítačovej učebni) 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 PC (mobilné zariadenie, tablet, smartfón), wifi, 
projektor, slúchadlá 

 Pracovné listy (príloha) 

 Súbor pre aktivitu 
 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenia úloh vo fáze hodnotenia, 

 vypracovaný pracovný list, 

 lístok pri odchode, pojmová mapa/porovnanie. 

 

Autor: RNDr. Viera Petnuchová
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ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH  

ÚVOD  
Téma Včelárstvo je prvou témou tematického celku Živočíchy prospešné pre človeka. Vypracovaná metodika rozvíja 

bádateľské zručnosti žiakov a pomáha žiakom získať ucelený obraz o včelárstve vo svete a na Slovensku, o význame včiel 

pre rastliny  a človeka. Žiaci si prehlbujú vedomosti o spôsobe ich života, tiež učí žiakov chápať biologickú rovnováhu a ako 

aj význam včelárstva pre človeka, poukazuje na negatívne dôsledky jeho neuváženej a nekontrolovanej činnosti. Cieľom je 

vzbudiť u žiakov osobnú celoživotnú zodpovednosť za ochranu prírody a svoje zdravie. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich. 

 

 Napíšte na tabuľu slovo MED a nechajte žiakov, nech sami napíšu formou pojmovej mapy všetko, čo v nich toto slovo med 

evokuje, žiakov neopravujte a do ich úvah nezasahujte (brainstorming). 

Povedzte: „Na prvom stupni ste sa učili o včele medonosnej. Pozorne počúvajte rozprávanie pána včelára, porovnajte ho 

s tým, čo už viete, tieto informácie budeme ďalej rozvíjať.“ Neznáme pojmy si môžu žiaci zapísať. 

Pustite žiakom úvodné motivačné video: Ako sa vyrába med:  (5:57´)  

https://www.youtube.com/watch?v=EhitfMfsJbo 

Žiaci by tieto informácie už mali vedieť, ale film by ich mal evokovať k vzbudeniu záujmu ku téme hodiny.  

Položte žiakom výskumnú otázku, diskutujte so žiakmi: 

 

Výskumná otázka: 

Ako vzniká med?  

 

Pomocné otázky: 

Čo predchádza jeho vzniku? 

Je každý med rovnaký? Od čoho to závisí? 

Závisia od činnosti včiel aj iné organizmy na Zemi? Ako to vieme dokázať? 

 

Žiaci už majú z nižších ročníkov vedomosti (aj z vlastných skúseností – beseda so včelárom, návšteva výstavy o mede, 

možno majú vo svojom okolí včelára, používajú med a včelie výrobky v domácnosti ) o tom, že včely a ich spôsob života 

a produkty sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou života na Zemi a života človeka. Budú pravdepodobne predpokladať, že 

význam včiel v prírode spočíva v opeľovaní rastlín. Vyzvite žiakov, aby vyslovili čo najviac príkladov významu včiel pre 

človeka. Snažte sa otázkami naviesť žiakov na vyslovenie hypotézy o skladbe úľa a deľbe práce včiel v úli. Tiež im naznačte 

zmeny v živote včiel zásahom človeka pri pestovaní monokultúrnych rastlín ( po ich odkvitnutí strácajú včely potravu).   

Pýtajte sa na postup riešenia výskumnej otázky. 

Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie. Žiaci zrejme 

navrhnú, že na vyriešenie otázok potrebujú viac informácií. Poskytnite im rôzne zdroje – počítač s internetom (tablet, 
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odborný text, obrázky – rozdeľte žiakov do  skupín (každá môže riešiť úlohu, ale z rôznych zdrojov, alebo každá skupina 

rieši 1 úlohu a o zisteniach sa navzájom budú informovať po ukončení úlohy). 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku nasmerovaným bádaním žiakov. 

 

Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním, využijú hlavne vlastné pozorovania a zistenia pri riešení 

úloh. Umožnite žiakom prístup na internet (+ prílohy), zadajte im úlohy. Počas bádania so žiakmi diskutujte, žiaci nech 

vyslovujú vlastné hypotézy. 

Úlohy: 

Úloha 1: Čo sa skrýva v úli? / Ako funguje včelie spoločenstvo? / Ako sa vyvíja včela?/ Ako sa včely dorozumievajú? 

Úloha 2: Ako vzniká med? / Aká je stavba tela včely medonosnej? 

Úloha 3: Aké sú najznámejšie medonosné rastliny na Slovensku?  

Úloha 4: Čo ohrozuje život včiel? Vieme tomu zabrániť? Ako? 

Úloha 5: Ako súvisí život včely medonosnej so životom človeka? /Aký majú význam včelie produkty pre zdravie človeka? 

Úloha 6: Aké sú korene včelárstva na Slovensku? / ...vo svete?/ Zisti, kde na Slovensku sa chovajú včely (vo svojom okolí). 

 

Vyberte si z nasledujúcich zdroje informácií na internete, prípadne vlastné: 

Čo sa skrýva v úli?  (3:58´) https://www.youtube.com/watch?v=Xta6rFV47mg 

Prezentácia (sprístupnite všetkým žiakom časť po snímok 13, zvyšok v 2.časti hodiny): 

https://www.slideserve.com/trory/v-el-rstvo-ryb-rstvo-rybnik-rstvo 

Virtuálna kniha o mede a mlieku:  http://www.youblisher.com/p/1047302-Najdi-si-svojho-mliekara-a-vcelara/ 

Vývoj včely (1´): https://www.mojevideo.sk/video/23d38/vyvin_vcely_medonosnej_(casozberne_video).html  

Celé video: 21 dní (6´, je v AJ, ale slovenské titulky): 
https://www.ted.com/talks/anand_varma_a_thrilling_look_at_the_first_21_days_of_a_bee_s_life?language=sk 

http://zachranvcely.sk/zaujimavosti-o-vcelach-vedeli-ste-ze/ 

O mede a včelích produktoch: 
http://www.nazdravie.sk/vceli-med/ 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Med 
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/pre-skoly/vcelarsky-naucny-chodnik/ 

 

Predpokladáme, že žiaci pred bádaním vyslovili hypotézu, že bez včiel by nebol život na Zemi a vážne by sa narušili 

potravové reťazce. Povedzte žiakom: Poďme si vaše hypotézu overiť.  

Vysvetlite žiakom ako sa orientovať v internetovom prostredí, aby vo vami sprístupnenom texte vedeli vyhľadávať 

podstatné informácie, aby získané poznatky mali logickú súvislosť s otázkami a témou. 

Pokračujte diskusiou so žiakmi. 

 

Otázky: 

 

Prečo je dôležité poznať zákonitosti zo života včiel? 

102 / 503

https://www.youtube.com/watch?v=Xta6rFV47mg
https://www.slideserve.com/trory/v-el-rstvo-ryb-rstvo-rybnik-rstvo
http://www.youblisher.com/p/1047302-Najdi-si-svojho-mliekara-a-vcelara/
https://www.mojevideo.sk/video/23d38/vyvin_vcely_medonosnej_(casozberne_video).html
https://www.mojevideo.sk/video/23d38/vyvin_vcely_medonosnej_(casozberne_video).html
https://www.mojevideo.sk/video/23d38/vyvin_vcely_medonosnej_(casozberne_video).html
https://www.ted.com/talks/anand_varma_a_thrilling_look_at_the_first_21_days_of_a_bee_s_life?language=sk
http://zachranvcely.sk/zaujimavosti-o-vcelach-vedeli-ste-ze/
http://www.nazdravie.sk/vceli-med/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Med
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/pre-skoly/vcelarsky-naucny-chodnik/


 

 

Žiaci by mali logicky prísť na to, že od toho poznania  závisí aj súžitie človeka s prírodou, potreba jej ochrany a pomoci. Bez 

poznania života a potrieb včiel by sa človek nemohol venovať včelárstvu a tak by sme prišli o významnú zdraviu prospešnú 

tekutinu plnú vitamínov, minerálnych a antibakteriálnych látok. 

 

Čo sa stane, keď sa budeme neuvážene správať? 

Žiaci budú zrejme predpokladať, že neuvážené správanie sa a zasahovaním človeka môže dôjsť k narušeniu potravových 

reťazcov včiel. Pestovaním monokultúr a samoopelivých rastlín strácajú včely zdroj potravy. Ďalším nežiadúcim faktorom 

ohrozujúcim život a zdravie včiel je používanie chemických postrekov – žiaci prídu na to, že ak sa dostávajú do tela včiel, tak 

aj do tela človeka. Uhynutím včiel by príroda stratila významného opeľovača. 

 

Po realizácii bádania sa pýtajte žiakov na ich zistenia, závery. 

 

Žiaci by mali dospieť k týmto záverom: 

1. Včela medonosná žije v úľoch v spoločenstvách s 50 000 až 80 000 jedincami v jednom úli. Spoločenstvo tvoria matka, 

robotnice a trúdy. Každý z nich vykonáva inú funkciu, má rôznu dĺžku života a tvar tela. Včely sa medzi sebou 

dorozumievajú včelím tancom. Počas zimy udržujú teplo v úli trením krídel.  

2. Med je produktom včiel. Vzniká z nektára v medovom žalúdku. Slúži ako potrava pre včely v zime. Po stočení medu ich 

preto musia prikrmovať, najčastejšie cukrovým sirupom. 

3. Medonosné rastliny sú tie, z ktorých včely berú znášku – nektár, peľ, alebo medovicu – najznámejšie sú: púpava 

lekárska, agát biely, vres, repka olejná, ostružina malinová, lipa malolistá, javor, rebríček obyčajný, brusnica čučoriedková, 

brusnica obyčajná, yzop lekársky, kostihoj lekársky, ovocné stromy ako sú marhuľa, jabloň, hruška, čerešňa...  . 

4. Život včiel okrem hore uvedených dôvodov ohrozujú rôzne ochorenia spôsobené zlou výživou včiel v zime, vírusovými 

alebo bakteriálnymi nákazami, podchladenie, rôznymi škodcami a pod. 

5. Med a včelie produkty sa využívajú v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom priemysle, ale aj v ľudovom 

liečiteľstve. 

6. Včely žijú na Zemi už vyše 80 tisíc rokov. Prvé písomné zmienky o mede a jeho blahodárnych účinkoch na zdravie 

a vitalitu človeka siahajú vyše 2 000 rokov p. n. l. do Egypta. Na Slovensku sa traduje včelárstvo od 5.storočia a dnes náš 

med patrí medzi najkvalitnejšie na svete. 

Sprístupnite žiakom pracovné listy (príloha) v tlačenej alebo elektronickej forme, prípadne si žiaci budú zapisovať zistené 

informácie do zošita.  

Počas skúmania zapájajte všetkých žiakov otázkami, pýtajte sa na ich zistenia, položte im otázku: 

Otázka: 

Ako vieme rozlíšiť druh a pravosť medu? 

Poznámka: 

Žiaci môžu pracovať samostatne, alebo vo dvojiciach, poprípade v skupinách, získavanie informácií a pozorovania 

uskutočnia žiaci sami. Žiakom dajte pred meraním potrebné inštrukcie k bádateľskej aktivite, povedzte im, koľko času majú 

na overenie hypotézy a zápis do pracovných listov (zošitov). Žiakom stačí informácia, že majú k dispozícii  odborné texty a 

obrázky, nechajte žiakov vysloviť hypotézu. Pri poslednej otázke pripravte vzorky jednotlivých bežne dostupných voľno 

predajných druhov medu a nechajte žiakov, aby uhádli ich názov. (napr. pripravte ich názvy na papieriky, žiaci nech ich 

pridelia ku vzorkám). Nechajte žiakov, aby na základe zistených skutočností vyslovili fakt, že kryštalizácia – nesprávne 

cukornatosť, je prirodzená vlastnosť a indikátor kvality medu. 
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VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Spracovať zistené údaje a ich interpretácia. 

 

Žiaci v skupine si zapisujú význam pojmov – úľ, spoločenstvo, včelia matka, robotnica, trúd, roj, med, včelia kašička, 

propolis,... zaznamenávajú do pracovných listov, ktoré zdieľajú s ostatnými spolužiakmi a učiteľom, prípadne do zošitov. Ich 

postrehy doplňte napr. prezentáciou. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Zjednotiť poznatky žiakov o včelách, včelárstve a mede  

 

Úloha 4: 

Stručne charakterizuj včelu metódou Cinquin (1. verš – podmet, 2. verš dva prívlastky vyjadrené prídavným menom, 3.verš 

– tri prísudky – slovesné, nerozvité, 4.verš –štvorslovná veta, 5.verš – metamorfovaný podmet z 1.verša). 

Poznámka: 

Žiaci môžu schému zakresliť a popísať do zošita, v skicári a pod., resp. každá skupina vyplní „svoju“ časť pracovného listu. 

V závere hodiny si skupiny na základe získaných odpovedí doplnia ostatné časti pracovného listu (PL), ktorý je súčasťou 

príloh a je doplnený aj o „lístok pri odchode“ – možnosť použitia PL počas online formy vyučovania (budete mať „pokope“ 

informácie o práci každého žiaka), môžete si ho, vzhľadom na zloženie triedy, podľa vlastného uváženia zredukovať 

a prispôsobiť. 

 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť a prepojiť získané vedomosti žiakov – Využitie včelích produktov (praktická úloha)  

 

Poznámka: túto  časť môžete zaradiť na nasledujúcu vyučovaciu jednotku ako doplnenie danej témy. 

Rozšírte poznatky žiakov o mede v rámci zdravej výživy – náhrada cukru, taktiež vplyvy na naše zdravie. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/53816/12-tipov-ako-vyuzit-med-pre-svoje-zdravie-a-krasu 

https://zdravie.pravda.sk/zdrava-krasa/clanok/13792-med-to-je-zazrak-z-domacej-kozmetiky/ 

https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1954935/Sila-tekuteho-zlata-by-sa-nemala-podcenovat--MED-prekonava-

ANTIBIOTIKA- 

Úloha 1: Vyhľadajte jednoduchý recept na využitie medu / včelích produktov na naše zdravie. 

Úloha 2: Pripravte daný recept. 

(Žiaci nech pracujú v skupinách a podľa náročnosti postupu môžu uskutočniť jeden – dva návody. Jednotlivé skupiny sa 

navzájom informujú) 

Úloha 3: Zo získaných návodov  pripravte triedny receptár. 

(Vyzvite žiakov, aby vymysleli jeho názov (napr. „Medovníček“) a sprístupnili ho celej škole  (verejnosti). Postupne môžu 

sledovať novinky s danou tematikou a receptár dopĺňať.) 
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Vyberte si nástroj formatívneho hodnotenia (slúži ako spätná väzba pre učiteľa, ako aktívne pracoval každý žiak): lístok pri 

odchode (v prílohe metodiky), nech žiaci napíšu odpovede na všetky 3 „otázky“. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

ZDROJE 
https://www.youtube.com/watch?v=Xta6rFV47mg 
https://www.slideserve.com/trory/v-el-rstvo-ryb-rstvo-rybnik-rstvo 
http://www.youblisher.com/p/1047302-Najdi-si-svojho-mliekara-a-vcelara/ 
https://www.mojevideo.sk/video/23d38/vyvin_vcely_medonosnej_(casozberne_video).html  
https://www.ted.com/talks/anand_varma_a_thrilling_look_at_the_first_21_days_of_a_bee_s_life?language=sk 
https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing#t-941419 
http://zachranvcely.sk/zaujimavosti-o-vcelach-vedeli-ste-ze/ 
http://www.nazdravie.sk/vceli-med/ 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Med 
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/pre-skoly/vcelarsky-naucny-chodnik/ 
https://www.dobrenoviny.sk/c/53816/12-tipov-ako-vyuzit-med-pre-svoje-zdravie-a-krasu 
https://zdravie.pravda.sk/zdrava-krasa/clanok/13792-med-to-je-zazrak-z-domacej-kozmetiky/ 
https://casprezeny.azet.sk/clanok/125986/hotovy-zazrak-vyskusajte-13-receptov-z-lieciveho-medu-neuveritelne-s-
kolkymi-neduhmi-dokaze-zatocit 
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NÁVŠTEVNÍCI, KTORÝM SA NIKTO Z NÁS NETEŠÍ 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Život s človekom a v ľudských sídlach 
Nežiadúce živočíchy v domácnosti a pre človeka 

ISCED 2 / 6.ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vedieť vymenovať živočíchy, ktoré sa môžu 
vyskytovať v domácnosti 

 Vedieť uviesť rozdiely medzi dezinfekciou 
a dezinsekciou 

 Zdôvodniť, prečo môže dôjsť k premnoženiu 
nežiadúcich živočíchov 

 Analyzovať rozdiely medzi vonkajším a vnútorným 
parazitom, v stavbe, potrave, spôsobe života 

 Ovládať zásady ochrany pred parazitmi 

 Uviesť ochorenia, ktoré môžu prenášať 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať a argumentovať 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať prácu so stereolupou/lupou/aplikáciou 

 Uviesť príklady nežiadúcich živočíchov, ktoré môžu žiť  v domácnosti 

 Charakterizovať pojem parazit a hostiteľ 

 Uviesť, ako sa chrániť pred nežiadúcimi organizmami 

Riešený didaktický problém 

Žiaci častokrát nevedia uviesť rozdiely medzi pojmami dezinfekcia a dezinsekcia, sú to pre nich abstraktné 

a ťažko pochopiteľné pojmy. V rámci vyučovacej hodiny žiakom predstavíme na konkrétnych príkladoch 

situácie z reálneho života, ktoré môžu ohrozovať ich zdravie. Uvedieme príklady jednotlivých druhov 

nežiadúcich organizmov, vonkajších a vnútorných parazitov, ktoré sa môžu nachádzať v domácnostiach, aké 

ochorenia prenášajú, ako sa ich účinne zbaviť a aké prostriedky použiť. Je dôležité upriamiť pozornosť žiakov 

na ochranu zdravia a života, taktiež na účinnosť preventívnych opatrení proti vonkajším a vnútorným 

parazitom. Prečo je dôležité dodržiavať hygienu v domácnosti, aj osobnú hygienu.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Brainstorming 

 Frontálna  

 Rozhovor 

 

 Lupa, stereolupa, smartfón , potraviny (múka, 
fazuľa, sušienky, piškóty), Petriho misky, filtračný 
papier, pinzeta, vlna (čapica, šál), obložená žemľa 
(chlieb), špinavá handra, živočíchy (komár, 
mucha, moľa, múčiar, mravce), kryštálový cukor, 
voda z vodovou a rybníka, pomôcky na 
mikroskopovanie, mikroskop 

 Súbor pre aktivitu (Prílohy) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Nástroj formatívneho hodnotenia, 

 pozorovanie činnosti žiakov. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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NEŽIADÚCE ŽIVOČÍCHY V DOMÁCNOSTI A PRE ČLOVEKA  

ÚVOD  
Metodiku je možné odučiť v jesenných alebo jarných mesiacoch, keď sú dostupné živočíchy (komár, mucha a pod.), ktoré sú 

potrebné k realizácii výučby. Dôležité je pri výučbe vychádzať z reálneho života a skúseností žiakov. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Prostredníctvom aktívneho bádania, reálnych životných skúseností a informácii žiakov, uskutočnite so žiakmi 

pozorovania jednotlivých druhov bezstavovcov. Zároveň im sprístupnite informácie o organizmoch, ktoré spôsobujú škody 

v domácnostiach, sú parazitmi a môžu spôsobovať ochorenia.   

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny v rámci zapojenia ukážte žiakom obrázky, ktoré sa nachádzajú v Prílohe č.1. Postupujte 

od prvého až k tretiemu obrázku, obrázky nekomentujte.  Žiaci majú uviesť svoje pocity a prísť na to, akú situáciu vystihujú.  

Po zobrazení obrázkov pokračujte v riadenom rozhovore. Od žiakov budete očakávať odpovede na otázky. 

Žiakov sa pýtate: 

Otázky: 

 1. Spoznali ste živočícha na treťom obrázku, ak áno, opíšte ako vyzerá, koho Vám pripomína, v akom prostredí žije? 

Poznámka: 

Je dôležité, aby sa do rozhovoru zapojili všetci žiaci v triede a uviedli skúsenosti z reálneho života. Na obrázku v prílohe sa 

nachádza roztoč. Živí sa odpadom z ľudskej kože , ale aj potravinami (múka). Žije v posteľných matracoch. Je dôležité 

pravidelné vetranie, upratovanie a správne skladovanie potravín. Ak uznáte za vhodné, môžete žiakom sprostredkovať 

informácie z článku, ktorý sa nachádza v Prílohe č.2 „Ako sa zbaviť roztočov“. Žiaci si ho môžu tiež prečítať za domácu úlohu, 

prípadne im ho môžete sprístupniť na nástenke v triede. 

SKÚMANIE  (CCA 15  MIN.): 
 

Výskumná otázka: 

Aké ďalšie druhy nežiadúcich organizmov sa môžu vyskytovať v domácnosti? 

 

Na výskumnú otázku žiaci získajú odpoveď formou riadeného bádania. Žiakov rozdeľte do skupín v závislosti od množstva 

pomôcok. Každá skupina bude mať k dispozícii iné pomôcky. Výsledky svojich zistení si bude každá skupina žiakov zapisovať 

do tabuľky (viď príloha) a na konci budú svoje výsledky ostatným spolužiakom. Pred samotným pozorovaním je dôležité, aby 

žiaci uviedli svoje predpoklady k svojim pomôckam. 

Pomôcky: 

1. skupina: múka, fazuľa, sušienky (neplnené, môžu byť aj piškóty), múčne červy. 
2. skupina: vlnené oblečenie (šál, čapica a pod.), moľa šatová. 
3. skupina: obložená žemľa (prípadne rožok, alebo chlieb) špinavá handra a pod., mucha domáca. 
4. skupina: kryštálový cukor, mravce. 

Pre všetky skupiny stereolupu (lupu alebo smartfón s nainštalovanou aplikáciou lupy), Petriho miska na živočíchy.  

Realizácia: Žiakov rozdeľte do skupín, každej skupine na stôl položte pomôcky podľa zadania a vytlačenú tabuľku (Príloha 

č.3). Žiaci majú popísať na základe pozorovania lupou/stereolupou/smartfónom  daný druh živočícha. Každá skupina 
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pozoruje iný druh. Majú uviesť  tvar tela a sfarbenie, čím sa živý, kde žije, a ako možno zamedziť jeho premnoženiu. Po 

vyplnení tabuľky si žiaci zvolia hovorcu, ktorý bude prezentovať informácie, ktoré pozorovaním zistili. Ak nemáte k dispozícii 

uvedené druhy organizmov, môže žiaci pracovať s obrazovým materiálom, ktorý sa nachádza v Prílohe č.6. 

 

Poznámka: 

Je dôležité, aby žiaci pozorovali tvar tela, prispôsobenie sa živočícha prostrediu, v ktorom žije prostredníctvom stereolupy. 

Do tabuľky zapisujú pojmy heslovite. Výsledky svojich zistení prezentujú ostatným spolužiakom. Učiteľ vytvorí na tabuľu 

tabuľku, do ktorej zapíše všetky  informácie, ktoré žiaci prezentovali. Múčne červy alebo dospelé jedince sa dajú zakúpiť 

v akvaristických predajniach. Ostatné živočíchy môžete žiakom priniesť usmrtené. Je dôležité, aby žiaci mohli pozorovať 

konkrétne druhy živočíchov a nie iba obrázky.  

Odporúčam nainštalovať do smartfónov aplikáciu Magnifier & Microscope, link:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=sk&gl=US 

 

Po prezentácií zistení žiakov môžete žiakom sprístupniť informácie o ďalších nežiadúcich organizmoch, ktoré sa môžu 

vyskytovať v domácnostiach a ktoré sú uvedené v učebnici napr. šváb obyčajný, švehla obyčajná 

Žiakom zadajte otázky: 

Otázky: 

1. Poznáte aj iné druhy organizmov, ktoré môžu spôsobovať škody na potravinách? 

2. Ako možno zamedziť, aby sa v domácnostiach uvedené druhy organizmov nerozmnožovali a nevyskytovali? 

3. Viete vysvetliť rozdiely medzi pojmami dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia? 

 

Po zodpovedaní otázok môžete žiakom opäť sprístupniť informácie z Prílohy č.4. Názov článku:  „Škodcovia potravinových 

zásob“. Žiakom sprístupnite iba nové informácie, ktoré žiaci nespomenuli. Ďalšie zaujímavé informácie o škodcoch 

v domácnosti nájdete na stránke: https://www.fedorex.sk/?art=hmyz.php 

 

VYSVETLENIE (CCA  10  MIN.): 
V rámci vysvetlenia napíšte na tabuľu slovo hostiteľ a slovo parazit. Opýtajte sa žiakov, ako tieto dva pojmy súvisia, čo majú 

spoločné, nech sa pokúsia uviesť konkrétne príklady na hostiteľa a parazita. Príklady zapisujte na tabuľu pod uvedené pojmy. 

Po ukončení písomného brainstormingu pokračujte so žiakmi v rozhovore. Zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok 

(tie, ktoré považujete za potrebné, o ktorých ste so žiakmi ešte nediskutovali): 

 

1. Prečo pani učiteľky v škôlke kontrolujú deťom vlasy? 

2. Čosi  myslíš, prečo je dôležité pravidelné upratovanie v domácnosti? 

3. Čím sa živia vonkajšie parazity? 

4. Prečo je dôležité dávať vankúš a paplón na slnko? 

5. Ako sa môžeme chrániť pred vonkajšími parazitmi? 

6. Prečo je dôležité pravidelné odčervovanie domácich miláčikov? 

 

Po ukončení rozhovoru žiakom sprístupnite krátke video-ukážky vonkajších parazitov (voš detská, blcha ľudská a ploštica 

posteľná). Nie je potrebné sledovanie celých video-ukážok.  Stačí, ak žiakom z každej video-ukážky sprístupnite prvých 50 

sekúnd.  
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Link na video-ukážky:  

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/neiaduce_ivochy_v_domcnosti_a_pre_loveka.html 

Po ukončení video-ukážok spoločne so žiakmi sformulujte zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sme zabránili 

prítomnosti vonkajších parazitov na našom tele a v domácnosti. 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.): 
Následne pokračujte so žiakmi v rozhovore o vnútorných parazitoch a zadajte žiakom úlohu. 

 

Úloha 1: 

Prečo nemáme piť vodu z rybníka, jazera, potoka? 

 

Žiaci sa poradia medzi sebou navzájom v dvojiciach, čo si myslia a svoje zdôvodnenie prezentujú ostatným spolužiakom. 

Prostredníctvom potvrdzujúceho bádania uskutočnite so žiakmi mikroskopické pozorovanie vody.  

Výskumná otázka: Čo si myslíte, v ktorom z dvoch pohárov je pitná voda?  

Pomôcky: sklenený pohár s vodou z rybníka (jazera a pod.), sklenený pohár s pitnou vodou, mikroskop, pomôcky na 

mikroskopovanie (podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo, filtračný papier, gáza) 

Postup: Pokus uskutočnite demonštračne. Na podložné sklíčko kvapnite kvapkadlom  kvapku vody z rybníka. Natívny 

preparát prikryte krycím sklíčkom, položte na stolček mikroskopu a pozorujte. To isté pozorovanie uskutočnite aj s vodou 

z vodovodu. Žiakom sprístupnite výsledok mikroskopovania oboch vzoriek vody. 

Zdôvodnenie: Žiaci majú vysloviť závery k výskumnej otázke a argumentovať svoje odpovede. Je potrebné, aby žiaci uviedli, 

aké zárodky vnútorných parazitov sa môžu vyskytovať vo vode z rybníka, kde parazitujú a čím sa živia.  

Poznámka: 

Je dôležité, aby si žiaci uvedomili rozdiely medzi vzorkami. Vo vzorke vody z rybníka možno pozorovať rôzne druhy  rias, 

dalfiu štíhlu, cyklopa obyčajného,  kriváka obyčajného, črievičku veľkú a pod. Samozrejme v preparáte sa môžu nachádzať aj 

iné druhy organizmov a látky anorganického pôvodu. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že voda sa nám môže zdať pitná 

v oboch pohároch, ale nie je to pravda. Výstup z pozorovania má byť pre žiakom dôkazom, že nie každá voda je pitná 

a zároveň má žiakov upozorniť, že vo vode sa môžu vyskytovať zárodky vonkajších parazitov. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
 V závere vyučovacej hodny žiaci vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia (Príloha č.5) Po vyplnení nástroja spoločne so 

žiakmi zhodnoťte vyučovaciu hodinu. 

 

Úlohy pre zvedavých žiakov za domácu úlohu: 

1. Vyhľadajte v odbornej literatúre a na internete prípravky proti parazitom, ktoré sú založené na biologickej báze. 
2. Vyhľadajte na internete a v odbornej literatúre prípravky proti parazitom založené na chemickej báze. 
3. Ako možno chrániť domáce zvieratá pred parazitmi?  Zistite na internete, aké prípravky možno zakúpiť a proti 

akým parazitom ich budú chrániť? 
4. Aké prípravky možno zakúpiť proti všiam a ako ich aplikovať? 
5. Vyhľadajte v literatúre a na internete ďalšie druhy organizmov, ktoré môžu spôsobovať škody v domácnosti 

a spôsobovať ochorenia. Informácie spracujte formou plagátu.  

 
 

109 / 503

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/neiaduce_ivochy_v_domcnosti_a_pre_loveka.html


 

 

NIE JE MYŠ AKO MYŠ   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Život s človekom a v ľudských sídlach 
Nežiadúce cicavce v okolí ľudských obydlí  

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Rozlíšiť podľa vonkajšej stavby myš domovú, 
potkana hnedého a potkana tmavého 

 Pozorovaním zistiť správanie myši v uzavretom 
priestore 

 Rozhodnúť o zaradení hlodavcov do potravového 
reťazca 

 Zhodnotiť vplyv premnoženia hlodavcov na 
ekosystém a život človeka 

 Zhodnotiť vplyv rôznych spôsobov regulácie 
hlodavcov na ekosystém 

 Uviesť význam vybraných hlodavcov ako 
modelových organizmov pre biologický výskum 

 Predpovedať výsledok experimentu  

 Pozorovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami  

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Charakterizovať cicavce a ich význam pre ekosystém a človeka 

 Rozlíšiť pozitívne, negatívne a neutrálne vzťahy medzi organizmami 

 Zaradiť producentov, konzumentov a rozkladače do potravového reťazca 

 Vysvetliť zmeny, ktoré prebiehajú v potravovom reťazci v rôznych situáciách (premnoženie alebo 
uhynutie jedincov danej populácie) 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa často domnievajú, že potkany a myši sú neškodné nakoľko sa často chovajú ako domáci miláčikovia, 

ktorí sú priateľskí a inteligentní. Preto je podľa žiakov úplne v poriadku dotýkať sa aj divo žijúcich jedincov. Ak 

si uvedomujú ich potencionálne riziko, myslia si, že mačky sú dobrou prevenciou pred premnožením 

hlodavcov v okolí ľudských obydlí. Čo sa týka oblasti výskytu, hlodavce často spájajú s chudobou a špinou v  

obydliach. Zo spôsobov ničenia hlodavcov žiaci preferujú chemický a neuvedomujú si, že hlodavce sú súčasťou 

potravového reťazca a skonzumované jedovaté látky môžu následne usmrtiť aj iné živočíchy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (2 skupiny žiakov, v prípade 
dostatku väčšieho množstva živočíchov môže učiteľ 
vytvoriť viac skupín) 

 Myš laboratórna, uzavretá nádoba (krabica), 
podložka, stopky, farebné pastelky, pravítko 

 Pracovný list (Príloha), pero 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza výstupov práce žiakov − pracovný list. 

 

Autor: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Michael Fuchs 
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NEŽIADÚCE CICAVCE V OKOLÍ ĽUDSKÝCH OBYDLÍ 

ÚVOD  
Pripravená metodika sa na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu zameriava na tematický celok Život 

s človekom a v ľudských sídlach, ktorý je zaradený do obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy. Daný tematický celok 

sa orientuje na organizmy vyskytujúce sa v blízkosti človeka a jeho sídel. Navrhnutej metodike predchádza vyučovacia 

hodina zameraná na predstavenie nežiadúcich živočíchov v domácnosti a pre človeka. Metodika sa orientuje na 

prezentovanie najznámejších druhov cicavcov (myš domová, potkan hnedý, potkan tmavý), dôsledky ich premnoženia 

a možnosti likvidácie. 

PRIEBEH VÝUČBY  
V rámci metodiky sa využíva Model 5E. 

 

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
Cieľom úvodnej úlohy je zapojenie žiakov do aktivity a aktualizácia ich vedomostí o význame jednotlivých zložiek 

potravového reťazca tak, aby si uvedomili, že aj hlodavce, ktoré sú pre človeka nežiadúce, sú jeho súčasťou.  

 

Úloha 1: 

Z nižšie uvedených organizmov vytvorte potravový reťazec.  

    myšiarka ušatá, pšenica letná, líška hrdzavá, kobylka zelená, mrkva obyčajná, myš domová, zajac poľný, lipnica lúčna, 

    drozd čierny 

 

Pri vytváraní príkladu potravového reťazca žiaci vypracujú prvú úlohu v pracovnom liste. Následne učiteľ vedie so žiakmi 

rozhovor o vytvorenom potravovom reťazci, kde v potravovom reťazci sa nachádza myš domová, ktoré organizmy a prečo 

sú v potravovom reťazci producentami a konzumentami, a čo by sa stalo, keby v potravovom reťazci nastalo porušenie 

rovnováhy v dôsledku premnoženia alebo úhynu niektorého článku. 

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi by malo vyplynúť, že: 

 v potravovom reťazci rozlišujeme producenty, konzumenty a reducenty, 

 hlodavce sú súčasťou potravového reťazca, 

 zmena v jednom článku reťazca môže narušiť celý reťazec, 

 dôsledky narušenia potravového reťazca (premnoženie, prípadne úbytok niektorých druhov organizmov). 

Po vytvorení potravového reťazca učiteľ kladie otázky, ktorými nadviaže na vedomosti a skúsenosti žiakov získané z bežného 

života: 

 Ktoré druhy hlodavcov sa vyskytujú v okolí ľudských obydlí? 

 Prečo sú hlodavce v okolí ľudských obydlí považované za nežiadúce? 

 Má prítomnosť hlodavcov v blízkosti človeka nejaký význam? 
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SKÚMANIE (CCA 20  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny využijeme riadené bádanie žiakov, ktoré sa zameriava na pohybové správanie sa myši 

laboratórnej. Súčasťou bádania je aj pozorovanie rozdielov v stavbe tela medzi myšou laboratórnou a potkanom hnedým.  

 

Poznámka: 

V priebehu bádania budú žiaci pracovať s myšou laboratórnou, ktorú je potrebné zakúpiť pred vyučovacou hodinou 

(učiteľom alebo rodičmi). Počet myší závisí od počtu plánovaných pracovných skupín, prípadne trieda môže pracovať ako 

jeden celok. 

 

Žiaci pracujú v dvoch skupinách, prípadne môžu spolupracovať ako jeden celok. Žiaci riešia problém sformulovaný učiteľom 

prostredníctvom pozorovania myši laboratórnej a obrázkov potkana hnedého v pracovnom liste (úloha 2).   

Učiteľ žiakom vysvetlí, prečo namiesto myši domovej budú využívať myš laboratórnu. Zároveň žiakom vysvetlí rozdiely medzi 

myšou laboratórnou a myšou domovou (myš laboratórna je vyšľachtenou albinotickou formou myši domovej). Vyšľachtené 

formy hlodavcov patria v laboratóriách medzi najpoužívanejšie experimentálne živočíchy a modelové organizmy (biológia 

a medicína). 

 

Problémová úloha 1: 

Existujú rozdiely v stavbe tela myši laboratórnej a potkana hnedého? 

Úloha 2:   

Pozorujte stavbu tela myši laboratórnej a porovnajte ju so stavbou tela potkana hnedého (na obrázku). 

 

Žiaci pozorujú stavbu tela myši laboratórnej a hľadajú spoločné a rozdielne znaky medzi myšou laboratórnou a potkanom 

hnedým. Zistené spoločné a rozdielne znaky po realizovaní aktivity zhrnie učiteľ spoločne so žiakmi. 

Poznámka: 

Pred začiatkom práce je potrebné žiakov upozorniť na to, že aj napriek tomu, že myš je považovaná za škodcu,  je to živý 

tvor a teda pri manipulácii s ním musia postupovať opatrne.  

 

Druhá úloha je zameraná na zistenie pohybového správania sa myši laboratórnej. Žiaci riešia problém a overujú hypotézu 

sformulované učiteľom na základe pripraveného postupu, ktorý spoločne s učiteľom navrhnú. Žiaci sú pri hľadaní odpovede 

na zadaný problém riadený učiteľom, resp. inštrukciami a otázkami v pracovnom liste.  

 

Problémová úloha 2: 

Akým spôsobom sa pohybuje myš domová v priestore? 

 

Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o ich skúsenostiach z bežného života týkajúcich sa pohybu myši v priestore. Zameriava sa na 

zistenie, či sa myš pohybuje viac pri stenách obydlí alebo v priestore.  

Na základe vlastných vedomostí žiaci formulujú predpoklad, z ktorého následne učiteľ formuluje hypotézu: 

Myš laboratórna sa častejšie pohybuje popri stene obydlia ako v priestore. 

Učiteľ vyzve žiakov, aby navrhli experiment, ktorým by danú hypotézu overili. Následne spolu diskutujú o návrhoch 

a spoločne sa dohodnú na jednotlivých krokoch experimentu. Postup experimentu si žiaci zapíšu do pracovného listu. 

Predpokladaný návrh postupu experimentu: 
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1. Pripravíme si väčšiu kartónovú krabicu (pôdorys krabice napr. s rozmermi 80 x 50 cm). Farebne odlíšime okrajovú 

a vnútornú časť krabice. 

 

 

 

 

2. Do krabice opatrne premiestnime myš laboratórnu. 

3. V priebehu 5 minút pozorujeme správanie sa myši v krabici. 

4. Zaznamenávame, koľkokrát sa myš pohybuje po okrajovej a vnútornej časti krabice. 

Po návrhu experimentu učiteľ zadá žiakom úlohy. 

 

Úlohy 3. – 6.: 

Navrhnite tabuľku na zaznamenanie výsledkov experimentu. 

Realizujte jednotlivé kroky experimentu. 

Zaznamenajte výsledky experimentu do tabuľky. 

Porovnajte výsledky experimentu s hypotézou. 

 

Poznámka: 

Experiment je možné realizovať aj tak, že učiteľ žiakov navedie k jeho opakovaniu – vyberú myš z krabice a opatrne ju opäť 

vložia do jej vnútra, prípadne experiment zopakujú prostredníctvom inej myši. 

Potrebné opakovane žiakov upozorniť, že myš je živý tvor a pri manipulácii s ním musia postupovať opatrne. Rovnako žiakov 

požiadame, aby nebúchali do krabice a nijakým spôsobom myš neplašili, čo by mohlo znehodnotiť výsledky experimentu.  

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
V priebehu experimentu žiaci zistia, že myš laboratórna preferuje okrajovú časť krabice pred otvoreným priestorom. Príčinou 

je slabšie vyvinutý zrak, v dôsledku čoho myš preferuje bezpečnejšiu časť priestoru, v ktorom sa nachádza. Žiaci zároveň 

môžu pozorovať  vonkajšie morfologické znaky myši laboratórnej a na jeho základe označiť rozdiely medzi myšou 

a potkanom.  

Výsledky získané v priebehu bádania žiaci analyzujú, interpretujú a určia, či hypotéza sformulovaná na začiatku experimentu 

sa potvrdila alebo nie.  Aktivita je podporená pracovným listom, do ktorého žiaci zapisujú svoje odpovede, formulujú závery 

a diskutujú o získaných výsledkoch. Učiteľ vyzve žiakov, aby vlastnými slovami zhodnotili priebeh a výsledok experimentu. 

Následne učiteľ doplní žiacke odpovede o nové poznatky o hlodavcoch v blízkom okolí človeka a ich reprodukčné správanie 

sa v súvislosti s rizikom ich premnoženia sa.  

Z realizovaného rozhovoru by žiaci mali dospieť k tomu, že: 

 Myš ako nočný živočích nemá veľmi dobre vyvinutý zrak, a preto sa len zriedka pohybuje v otvorenom priestore.  

 Myš laboratórnu a potkana hnedého zaraďujeme medzi hlodavce, ktoré tvoria výraznú samostatnú skupinu, ostro 

ohraničenú od ostatných skupín cicavcov. Názov hlodavce je odvodený od hlodavého chrupu. 

 Potkan hnedý je stredne veľký až veľký hlodavec, s dlhým štíhlym a bezsrstým chvostom a obratnými prednými 

končatinami. Žije v kanáloch, vo vlhkých pivniciach a v skladoch.  

 Myš je malý cicavec, s podobnou veľkosťou ako vrabec. Zvyčajne má špicaté špičky, malé zaoblené uši a dlhý nahý 

alebo takmer bezsrstý chvost. 
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 Myš je nočným živočíchom, dobre šplhá a pláva. V letnom období môže žiť aj vo voľnej prírode. Koncom leta sa 

sťahuje do budov, kde prežíva zimné obdobie. Potkan hnedý vyhľadáva chladnejšie a vlhké prostredie. Podľa 

spôsobu života môžeme povedať, že ľudské sídliská sú preňho hlavným a často jediným trvalým prostredím, v 

ktorom žije. 

 Potkan tmavý je menší a tmavší ako potkan hnedý. Ľudovo sa nazýva krysa. Žije v suchých a teplých horných 

častiach budov, na povalách a v sýpkach. Má dobrý čuch, výborne šplhá a skáče. 

 Z jedného páru myší sa môže rozmnožiť potomstvo do počtu 482 508 800 kusov. Hlodavce sú totiž schopné páriť sa 

a plodiť potomkov celý rok. Jedna myšia gravidita trvá 21 až 23 dní a vedie k narodeniu piatich až desiatich mláďat. 

Pohlavnú dospelosť myš dosahuje už za 4 až 5 týždňov. Kým samica privedie na svet svoj druhý vrh, prvorodení 

potomkovia sa už sami začnú rozmnožovať. 

 V prírode proti premnoženiu hlodavcov pôsobia predátori, ochorenia, nedostatok potravy a konkurencia v rámci 

vlastného druhu. K znižovaniu početnosti hlodavcov v prírode prispieva svojou činnosťou aj človek (priamo 

a nepriamo). 

ROZPRACOVANIE (CCA 7  MIN.): 
V priebehu vyučovacej hodiny žiaci získavali poznatky o inštinktívnom a reprodukčnom správaní sa hlodavcov. Informáciami 

o reprodukčnom správaní vybraných druhov hlodavcov v okolí ľudských sídel by učiteľ mal dosiahnuť u žiakov uvedomenie 

si dôsledkov nekontrolovateľného nárastu ich populácie.  

 

Úloha 7:  

Ktoré faktory môžu viesť k zvýšeniu populácie nežiadúcich hlodavcov v okolí ľudských sídel. 

 

Žiaci by ako primárny faktor vedúci k premnoženiu nežiadúcich hlodavcov na základe už získaných poznatkov mali označiť 

ich samotné reprodukčné správanie sa, ktoré je zamerané na kvantitu a nie kvalitu. K ďalším faktorom by mali uviesť  

pomerne nízku početnosť predátorov, dostatok potravy, miesta pre úkryt, atď. 

Ďalšia úloha sa zameriava na uvedomenie si dôsledkov vyplývajúcich z premnoženia nežiadúcich hlodavcov v okolí ľudských 

sídel. Niektoré hlodavce môžu byť zdrojom chorôb (napr. besnota), spôsobovať škody na potravinách a majetku. Učiteľ vyzve 

žiakov, aby sa pri svojich odpovediach riadili aj svojimi vlastnými skúsenosťami. 

 

Úloha 8:   

Vysvetlite dôsledky premnoženia nežiadúcich hlodavcov v okolí ľudských sídel. 

 

Záverečná úloha tejto fázy hodiny sa zameriava na spôsoby likvidácie nežiadúcich hlodavcov. V praxi sa stretávame s tromi 

základnými spôsobmi likvidácie – chemický, biologický a mechanický. Žiaci si musia uvedomiť, že využitie jednotlivých  

spôsobov likvidácie závisí ako od stupňa premnoženia hlodavcov, tak aj prostredia, v ktorom sa nachádzajú. 

Úloha 9:  

Proti premnoženiu nežiadúcich hlodavcov sa môžeme brániť niekoľkými spôsobmi. Doplňte nasledovnú tabuľku tabuľku. 
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HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 
V záverečnej fáze vyučovacej hodiny učiteľ vyzve žiakov, aby si zvolili jeden konkrétny, podľa ich názoru najvhodnejší, spôsob 

likvidácie nežiadúcich hlodavcov v okolí ľudských sídel. Žiaci do pracovného listu zapíšu svoje argumenty. Následne učiteľ 

požiada žiakov, aby vytvorili skupiny na základe toho, ktorý spôsob likvidácie hlodavcov si zvolili. Skupiny vedú diskusiu 

a snažia sa argumentovať, prečo daný spôsob je lepší ako ostatné. 

Úloha 10: 

Ktorý z uvedených spôsobov boja proti nežiadúcim hlodavcom v okolí ľudských sídel je podľa teba najvhodnejší.  

Svoju odpoveď vysvetli. 

 

Na záver učiteľ žiakov upozorní, že aj nežiadúce hlodavce sú súčasťou potravového reťazca. Teda aj ich likvidácia musí byť 

primeraná, aby nedošlo k narušeniu väzieb v reťazci. Rovnako ich oboznámi s tým, že využitie troch spomenutých spôsobov 

likvidácie má svoje pozitívne a negatívne stránky (chemický spôsob – rýchly/uvoľňovanie nebezpečný látok do prostredia, 

biologický – ekologický/riziko premnoženia iného druhu živiaceho sa hlodavcami, mechanický – nespôsobuje prudké 

zníženie populácie/pomalý). 
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MALÁ A PREDSA NAJDÔLEŽITEJŠIA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základná štruktúra života -bunka 
Rastlinná a živočíšna bunka 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3/ 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti 

 Pomenovať na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej 
bunky 

 Uviesť spoločné a odlišné časti rastlinnej 
a živočíšnej bunky 

 Pozorovať bunky mikroskopom 

 Zakresliť a popísať pozorované objekty 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Pozorovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať postup práce s mikroskopom, stereolupou 

 Vedieť zhotoviť mikroskopický preparát 

 Uviesť zväčšenie pozorovaných objektov 

 Poznať črievičku a vedieť ju zakresliť 

Riešený didaktický problém 

Pre žiakov je bunka abstraktný pojem, pretože si ju nedokážu reálne predstaviť. Živý organizmus vnímajú 

ako celok, so všetkými životnými prejavmi. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že všetky živé organizmy sú 

zložené z buniek, ktoré majú rôznu funkciu. Prostredníctvom mikroskopických pozorovaní rôznych typov 

buniek, žiaci získajú reálnu predstavu, ako vyzerá bunka, z akých častí je zložená, aké organely ju tvoria. 

Žiaci spoznajú veľkosť a tvar jednotlivých druhov buniek.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová forma 

 

 Mikroskop, tablet, počítač, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa 

 Pomôcky na mikroskopovanie: podložné 
a krycie sklíčka, nádobka s vodou, kvapkadlo, 
preparačná ihla, pinzeta, filtračný papier, 

 Živé organizmy (drobnozrnko, sušené droždie, 
lyžica, kryštálový cukor, voda, rýchlovarná 
kanvica, nádoba, mach, list muškátu, cibuľa 
kuchynská (červená), tulipán, ľalia a pod.) 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie práce žiakov, 

 T- karta. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.   
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RASTLINNÁ A ŽIVOČÍŠNA BUNKA  

ÚVOD  
Na tejto vyučovacej hodine sa žiaci bližšie zoznámia s rastlinnou a živočíšnou bunkou a jej časťami, ktoré ju tvoria. 

Učiteľ by mal upriamiť pozornosť žiakov na rôzne formy a štruktúru živých organizmov od tých najjednoduchších, až 

po tie najzložitejšie.  

Počas celej vyučovacej hodiny budete so žiakmi mikroskopicky pozorovať rôzne bunky živých organizmov. To, či 

žiakov necháte pracovať s mikroskopmi v skupinách/dvojiciach alebo uskutočnite pozorovania demonštračne závisí 

od vašich možností a podmienok v škole. Podľa počtu pomôcok a mikroskopov uskutočnite mikroskopické 

pozorovania. Ak uskutočnite pozorovania demonštračne, tak je vhodné, ak si uvedené preparáty pripravíte ešte pred 

vyučovacou hodinou. Prípadne žiaci môžu pracovať v skupinách a každá skupina bude pozorovať iný preparát, ktorý 

následne predstaví spolužiakom. Prípadne im ukážete fotografie z uvedených natívnych preparátov.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Spoznať jednotlivé typy buniek prostredníctvom pozorovania mikroskopických preparátov rôznych druhov 

živých organizmov. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny žiakom sprostredkujte videoukážku črievičky veľkej (Paramecium caudatum). Link 

na videoukážku: https://www.youtube.com/watch?v=KkaFDWrBM1Y (Paramecium under the microscope, trvanie 

0:27 min.) Po ukončení videa zadajte niektorú z nasledujúcich otázok: 

Otázky: 

 1. Kde v prírode sa vyskytuje daný organizmus? 

2. Viete uviesť, jeho názov? 

3. Ako vyzeral? Pokúste sa popísať jeho stavbu. 

 
Žiaci možno uvedú, že daný organizmus ešte nevideli. Pokúste sa ich naviesť, čo preberali v 5.ročníku pri téme „Vodné 
rastliny“, alebo čo videli, ak pozorovali senný nálev pod mikroskopom.  

Poznámka: 

Dôležité je, aby bola pozornosť žiakov upriamená na pojem jednobunkový organizmus, aby si žiaci uvedomili, že je 

tvorený jednou bunkou a tá vykonáva všetky dôležité životné funkcie. Nech žiaci uvedú, čo všetko patrí medzi 

základné funkcie živého organizmu.  Myšlienky žiakov nekomentujte, iba usmerňujte.   

 

Po ukončení rozhovoru spoločne so žiakmi popíšte pomocou obrázka, ktorý je súčasťou prílohy jednotlivé časti 

črievičky veľkej pomocou pojmov (brvy, cytoplazmatická membrána, veľké jadro, malé jadro, stiahnuteľná vakuola, 

bunkové ústočká, potravová vakuola, vyvrhovací otvor). Obrázok žiakom vytlačte. Žiaci si obrázok následne nalepia 

do svojich zošitov a k čiarkam popíšu jednotlivé časti bunky.  
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SKÚMANIE (10  MIN.): 
Na výskumnú otázku žiaci získajú odpoveď prostredníctvom riadeného bádania. Pozorovanie so žiakmi uskutočnite 

demonštračne prípadne žiaci môžu pracovať v skupinách. Stačí, ak so žiakmi uskutočnite jedno z uvedeným 

pozorovaní (pozorovanie drobnozrnka, alebo pozorovanie kvasiniek) .Pred samotným pozorovaním je dôležité, aby 

žiaci vyslovili svoje návrhy na realizáciu danej výskumnej otázky. Taktiež umožnite žiakom, aby formulovali zistenia 

a závery z pozorovania. 

Úloha 1: 

Čo myslíte, existujú rastliny, ktoré tvorí iba jedna bunka? 

 

 Žiakom nechajte priestor na vyslovenie ich myšlienok a nápadov. Do diskusie zapojte všetkých žiakov v triede, aby 

mal možnosť každý povedať svoj názor. Následne žiakom zadajte niektoré z nižšie uvedených otázok. 

Otázky: 

1. Videli ste už niekedy takúto rastlinu? 

2. Ako vyzerá, z akých častí sa skladá? 

3. Kde by sa mohli vyskytovať?  

4. Aké podmienky sú potrebné pre ich život? 

 

So žiakmi uskutočnite jedno z nižšie uvedených pozorovaní. Buď budete pozorovať drobnozrnko alebo kvasinky. 

Následne žiakom ukážte kôru stromu so zeleným povlakom.  

Úloha 2: 

Prečo je kôra stromu zelená? 

 

Úlohou žiakov bude formou nasmerovaného bádania navrhnúť, ako by zistili, prečo je kôra stromu zelená.  Pred 

uskutočnením pozorovania diskutujte so žiakmi o možných riešeniach. Žiakom môžete zadať nasledujúce otázky:  

 

Otázky: 

1. Čo mohlo spôsobiť, že kôra stromu je zelená?  

2. Už ste to niekedy videli? 

 

So žiakmi uskutočnite buď v skupinách, alebo demonštračne mikroskopické pozorovanie drobnozrnka (zelená riasa).  

Pomôcky: kôra stromu so zeleným povlakom, podložné sklíčko, krycie sklíčko, preparačná ihla, pinzeta, kvapkadlo, 

voda. 

Realizácia: Pomocou preparačnej ihly zoškrabnite zelený povlak z kôry stromu. Zelený povlak z pinzety preneste na 

podložné sklíčko do kvapky vody. Preparát prikryte krycím sklíčkom a pozorujte. Pozorovanie uskutočnite najskôr pri 

najmenšom zväčšení, potom pri najväčšom zväčšení. 

Po ukončení pozorovania si žiaci zakreslia jedno drobnozrnko. 
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Poznámka: 

Autotrofné organizmy, ktoré tvorí jedna bunka, nazývame riasy. Drobnozrnko patrí medzi zelené riasy a rastie na kôre 

stromov. Na povrchu sa nachádza bunková stena, vnútorný obsah tvorí cytoplazma, jadro a chloroplast. Dôležité je 

žiakov upozorniť na fakt, že riasy sa nevyskytujú iba vo vodnom prostredí, ale aj na súši. Niekedy žiaci môžu 

drobnozrnko nesprávne považovať za baktériu. 

Úloha 3. 

Poznáte jednobunkové huby? 

 

Umožnite všetkým žiakom v triedy, aby vyjadrili svoje názory a myšlienky. Aj v tejto úlohe majú žiaci navrhnúť, akým 

spôsobom by zistili, či existujú huby, ktoré sú zložené z jednej bunky. Po prezentácií návrhov, žiakom prečítajte 

článok, prípadne vyberte z neho časť, ktorá vás najviac zaujala. „Úžasný svet kvasiniek“. 

(http://vedanadosah.cvtisr.sk/uzasny-svet-kvasiniek) 

Po prečítaní článku uskutočnite so žiakmi demonštračne pozorovanie kvasiniek z pekárenského droždia. 

Pomôcky: sušené droždie, voda, kryštálový cukor, rýchlovarná kanvica,  podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo 

Realizácia: Lyžičku sušeného droždia vložte do vlažnej vody, pridajte kávovú lyžičku kryštálového cukru a zamiešajte. 

Na podložné sklíčko kvapnite kvapku z uvedeného roztoku, prikryte krycím sklíčkom a pozorujte najskôr pri 

najmenšom, potom pri najväčšom zväčšení. Po ukončení pozorovania si žiaci zakreslia a popíšu 2-3 kvasinky. Na 

kvasinkách je možné pozorovať aj vyrastanie púčikov. Dôležité je žiakov upozorniť na skutočnosť, že kvasinky patria 

medzi huby, že okrem húb s plodnicou existujú aj huby bez plodnice, napr. kvasinky, plesne a pod. 

Po ukončení pozorovania zadajte žiakom otázky (nemusíte zadať žiakom všetky otázky): 

Otázky: 

1. Aký tvar mali kvasinky?  

2. Pozorovali ste, ako sa rozmnožujú? 

3. Ako prebiehalo rozmnožovanie? 

4. Aký význam majú kvasinky?  

 

VYSVETLENIE (10  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny žiakom vysvetlite, že všetky živé organizmy sú zložené z buniek. Preparáty, ktoré teraz 

pozorovali, boli jednobunkové – tvorila ich jedna bunka. Veďte so žiakmi rozhovor, ktorého cieľom budú 

mnohobunkové organizmy. Vyberte si niektoré z nižšie uvedených otázok. 

Otázky: 

1. Čo myslíte, ako vyzerajú bunky rastlín, živočíchov a človeka? 

2. Sú všetky bunky rovnaké? 

3. Aký majú tvar? 

4. Ako by sme ich mohli pozorovať? 

5. Môžeme bunky pozorovať voľným okom? Ak áno, uveďte príklady. 
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Na zodpovedanie daných otázok uskutočnite demonštračne so žiakmi jedno z uvedených pozorovaní: 

 

1. Pozorovanie spodnej epidermy červenej cibule kuchynskej 

Pripravte pre žiakov natívny preparát spodnej epidermy cibule kuchynskej (červenej), prostredníctvom ktorého 

budete žiakom demonštrovať tvar pokožkových buniek, cytoplazmu a jadro. 

 

Pomôcky: červená cibuľa, nôž, podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo, filtračný papier, voda, pinzeta, preparačná ihla. 

Realizácia: Na podložné sklíčko do kvapky vody vložte malý (0,5x0,5cm) kúsok spodnej epidermy cibule kuchynskej. 

Preparát  prikryte krycím sklíčkom a pozorujte. Ak vzniknú vzduchové bubliny v mikroskopickom preparáte, odsajte 

ich pomocou filtračného papiera.  Úlohou žiakov bude pozorovať jadro a tvar pokožkových buniek. Mikroskopický 

preparát si zakreslia do svojich zošitov a jednotlivé časti si popíšu. Pri nákrese si uvedú zväčšenie (okulár x objektív). 

 

2. Pozorovanie buniek palístku machu 

Pomôcky: palístok machu (ploník, merík a pod), podložné a krycie sklíčko, pinzeta, preparačná ihla, filtračný papier, 

kvapkadlo, voda. 

Realizácia: Z rastliny machu na podložnom sklíčku odpreparujte 1-2 palístky. Do kvapky vody pomocou pinzety 

preložte palístky do kvapky vody, prikryte krycím sklíčkom a pozorujte. Pozorujte tvar a veľkosť buniek, tvar 

a množstvo chloroplastov v jednej bunke palístku. Mikroskopický preparát si žiaci zakreslia do svojich zošitov 

a jednotlivé časti popíšu. Pri nákrese si uvedú zväčšenie (okulár x objektív). 

 

3. Pozorovanie pokožkových buniek muškátu (Pelargonium zonale) 

Pomôcky: list muškátu, podložné a krycie sklíčko, nádobka s vodou, kvapkadlo, preparačná ihla, pinzeta. 

Realizácia: Zo spodnej strany listu muškátu odpreparujte pomocou pinzety a preparačnej ihly pokožku bez mezofylu. 

Pokožku vložte na podložné sklíčko do kvapky vody. Prikryte krycím sklíčkom a pozorujte v mikroskope, tvar a veľkosť 

pokožkových buniek. Prítomnosť prieduchov a trichómov. Mikroskopický preparát si žiaci zakreslia do svojich zošitov 

a jednotlivé časti popíšu. Pri nákrese si uvedú zväčšenie (okulár x objektív). 

Poznámka: 

Žiaci nemajú kresliť všetky bunky, ktoré vidia v zornom poli mikroskopu. Stačí, ak si do zošitov zakreslia 4-5 

pokožkových buniek a následne si ich popíšu. Je potrebné dohliadnuť, aby žiaci kreslili reálny tvar buniek – presne 

taký, aký vidia v mikroskope.  

 

ROZPRACOVANIE (12  MIN.): 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny pokračujte so žiakmi formou potvrdzujúceho bádania v rozhovore o tom, ako sa 

rastliny pohlavne rozmnožujú. Prineste žiakom do triedy rastlinný materiál (kvet tulipánu, ľalie  a pod.) a oprášte peľ 

na biely papier. Papier, na ktorom je peľ dajte žiakom kolovať po triede. Následne žiakom zadajte niektoré 

z nasledujúcich otázok. 

 

Otázky: 

1.Čo vidíte na papieri? 

2. Čo myslíte, ako vyzerá peľ v mikroskope? 
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3. Na čo slúži peľ? 

4. Kde sa nachádza na rastline? 

5.  Ako sa pohlavne rozmnožujú rastliny? 

6. Už ste niekedy pozorovali tento proces? 

7. Skúste ho popísať. 

 

Po zodpovedaní otázok uskutočnite so žiakmi prostredníctvom interaktívnej demonštrácie pozorovanie peľových zŕn 

mikroskopom. 

Pomôcky: podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo, nádobka s vodou, filtračný papier, kvet tulipánu. 

Realizácia: Na podložné sklíčko oprášte peľ z kvetu tulipánu, pridajte kvapku vody, prikryte krycím sklíčkom 

a pozorujte najskôr pri najmenšom, potom pri najväčšom zväčšení. Všímajte si veľkosť a tvar peľových zŕn. Po 

ukončení pozorovania si žiaci zakreslia 2-3 peľové zrná. Pri nákrese si zapíšu zväčšenie, pri akom daný preparát 

pozorovali (okulár x objektív). 

Poznámka: 

Žiaci si zakreslia peľové zrno. Je potrebné uskutočniť nákres hneď po pozorovaní, lebo peľové zrná nasávajú vodu 

a praskajú. Následne už nie je možné zakresliť si ich tvar. Taktiež je vhodné upozorniť žiakov na fakt, že rôzne druhy 

rastlín majú iný tvar a veľkosť peľových zŕn. Prípadne žiakom prostredníctvom interaktívnej tabule sprístupnite 

obrázky peľových zŕn rôznych kvitnúcich rastlín. Veda o peľových zrnách sa nazýva palynológia. 

 

HODNOTENIE (7  MIN.): 
V záverečnej fáze vyučovacej hodiny sprostredkujte žiakom uvedený obrázok. Úlohou žiakov bude vymenovať, ktoré 

organizmy môžu pozorovať voľným okom, svetelným mikroskopom a elektrónovým mikroskopom.  

 

Zdroj: http://slideplayer.com/slide/8936222/ 
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Vytlačte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia: T – kartu,  ktorý následnej na konci vyučovacej hodiny  vyplnia. 

Úlohou žiakov bude doplniť orgány rastlinnej a živočíšnej bunky.  

T- karta  

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Organely rastlinnej bunky  Organely živočíšnej bunky 

   

   

   

   

   

   

 

 

ZDROJE 
Bainofyourlife: Paramecium under the microscope  [on-line] cit. 15.5.2018, dostupné z  

https://www.youtube.com/watch?v=KkaFDWrBM1Y 

Habrmanová, S.: Úžasný svet kvasiniek. [on-line] cit. 10.4.2018, dostupné z  (http://vedanadosah.cvtisr.sk/uzasny-

svet-kvasiniek) 

Cell size [on-line] cit. 10.3.2017, dostupné z  http://slideplayer.com/slide/8936222/ 
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PREČO LEKÁR NEPREDPÍŠE LIEKY? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Vírusy a baktérie 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť rozdiel medzi bunkovým a nebunkovým 
organizmom 

 Opísať stavbu bakteriálnej bunky a vírusu 

 Uviesť príklady vírusových a bakteriálnych ochorení 
 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Diskutovať/Obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku podľa stavby 

 Označiť základné časti rastlinnej a živočíšnej bunky na schéme 

 Vysvetliť funkcie bunkových štruktúr pozorovateľných optickým mikroskopom 

Riešený didaktický problém 

Žiaci už majú poznatky o niektorých vírusových a bakteriálnych ochoreniach, niektoré sami prekonali. Na tejto 

skúsenosti možno budovať nové vedomosti o mikroorganizmoch. Porovnanie baktérií a vírusov doplní ich 

predstavu, aké problémy môžu spôsobiť v prípade infekcie a prečo sa vírusové ochorenia neliečia 

antibiotikami. Rozdiel medzi stavbou baktérií a vírusov tiež pomáha žiakom uvedomiť si význam prevencie 

a starostlivosti o svoje zdravie a význam očkovania proti vírusovým ochoreniam. Získajú obraz o ich veľkosti 

a podmienkach prežívania. Upresňujú si pojem bunka. Metodika je postavená tak, aby rozvíjala chápanie 

žiakov v súvislostiach, prepojenie teórie s bežným životom. Baktérie sú malé, odporúčame demonštrovať 

prostredníctvom videa alebo fotografie, prokaryotické bunky siníc (Cyanocteria) sa však dajú pod 

mikroskopom dobre pozorovať aj pri menšom zväčšení.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma 

 Počítač, projektor, wifi (nepovinné) 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón) 

 Mikroskop na demonštráciu  

 Vzorka siníc (zdroj akvárium, mláka) 

 Pracovné listy (nepovinné, príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenie úloh vo fáze hodnotenia, 

 vyplnená tabuľka alebo pojmová mapa (porovnanie/protiklady). 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD. 
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VÍRUSY A BAKTÉRIE  

ÚVOD 
Téma nadväzuje na vedomosti žiakov o bunke a jej častiach a rozvíja vedomosti žiakov o vírusoch a baktériách.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov novou témou a vzbudiť u nich zvedavosť zodpovedať výskumnú otázku. 

 

Začnite so žiakmi motivačný rozhovor: 

Otázky: 

Boli ste už niekedy chorí a šli ste k lekárovi? 

Predpísal vám lekár stále lieky? Aké lieky?  

Predpísal vám lekár aj antibiotiká?* 

Predpísal vám lekár vždy pri ochorení antibiotiká?* 

Poznámka: 

* Je vhodné, aby ste si vopred overili, či žiaci rozumejú pojmu „antibiotikum“ a rozdielom medzi antibiotickými liekmi a 

liekmi typu paralen. Vysvetlenie rozdielov môže žiakom pomôcť v ich ďalšom premýšľaní a hľadaní odpovede na výskumnú 

otázku. 

 

Žiaci sa určite v bežnom živote stretli s tým, že buď oni sami alebo niekto blízky mal chrípku, (bakteriálnu) angínu alebo 

prechladnutie. Prepojenie s „reálnym“ životom pomáha u žiakov vzbudiť o tému záujem, ktorá im umožní lepšie pochopiť 

otázky týkajúce sa vlastného zdravia. 

V triede sa pravdepodobne nájdu žiaci, ktorí šli k lekárovi s chrípkou, angínou či prechladnutím. Žiaci môžu za lieky označiť 

aj lieky ako sú napr. paralen, rôzne sirupy na vykašlievanie a pod. Preto sa pýtame žiakov na to, či im lekár pri každom 

ochorení predpísal aj antibiotiká. Z diskusie zrejme vyplynie, že lekár nepredpisuje antibiotiká pri každom ochorení. 

Rozvíjajte diskusiu ďalej.  

Pýtajte sa žiakov: 

Výskumná otázka: 

Prečo lekár nepredpíše pri každom ochorení antibiotiká? 

 

Otázky v tejto časti vyučovacej hodiny môžu byť pre žiakov náročné. Majú však svoj zmysel a je vhodné nechať žiakov 

premýšľať.  

Odpovede žiakov na otázky môžu byť rôzne. Žiakov môže napadnúť, že napríklad v prípade prechladnutia či chrípky lekár 

antibiotiká nepredpísal, ale v prípade angíny alebo zápalu mandlí áno. Žiaci môžu mať skúseností s rôznymi druhmi ochorení. 

Vhodnými otázkami ich smerujte k uvedomeniu, že ochorenia sú spôsobené živými organizmami – niektorými druhmi 

baktérií alebo vírusmi. S týmito pojmami sa žiaci zrejme už stretli.  
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Rozvíjajte diskusiu so žiakmi. V prípade, že si žiaci uvedomia, že určité baktérie a vírusy spôsobujú ochorenia a lekár preto 

predpíše antibiotiká, klaďte žiakom ďalšie otázky: 

Otázky: 

Prečo lekár pri určitých ochoreniach nepredpisuje antibiotiká?  

S čím to môže súvisieť? 

Čo je príčinou vzniku týchto ochorení? 

 

Diskutujte so žiakmi ďalej podľa úrovne ich poznatkov a skúseností. Žiaci zrejme nebudú vedieť, že na chrípku (vírusové 

ochorenie) sa antibiotiká nepredpisujú a napr. na bakteriálnu angínu áno. Dôležité je, aby sa nad touto otázkou zamysleli 

a prišli na nápady. Môže sa však stať, že žiakov napadne, že niektoré ochorenia spôsobujú vírusy a iné baktérie, a preto na 

jednu skupinu ochorení lekári nepredpisujú antibiotiká a na druhú áno. Diskusiu smerujte k tomuto uvedomeniu žiakov. 

Poznámka: 

Dôležité je napojiť sa na úroveň vedomostí a skúseností žiakov v triede a zároveň sa pýtať tak, aby nevznikali miskoncepcie. 

Je totiž možné, že žiaci sa stretli aj s vírusovou angínou, kedy sa nepredpisujú antibiotiká. Pre zjednodušenie je však zo 

začiatku vhodné vychádzať z predpokladu, že v príklade z úvodu hodiny lekár riešil bakteriálnu angínu. Túto skutočnosť je 

dobré žiakom ozrejmiť vtedy, ak rozumejú základným rozdielom medzi vírusom a baktériou a ochoreniami, ktoré spôsobujú. 

Povedzte žiakom, že angínu môžu spôsobovať aj vírusy a vtedy hovoríme o vírusovej angíne. 

 

Rozvíjajte diskusiu so žiakmi ďalej: 

Otázky: 

Prečo môže lekár na ochorenia spôsobené vírusmi/baktériami predpísať antibiotiká a na ochorenia spôsobené druhou 

skupinou organizmov nie? 

Čo by sa mohlo stať, ak by lekár predpísal antibiotiká na všetky ochorenia? 

Prečo tam je riziko? 

Poškodzujú antibiotiká aj ľudské bunky? Prečo? (Žiaci sa učia argumentovať.) 

 

Cieľom diskusie je, aby si žiaci uvedomili, že vírusy aj baktérie sú živé organizmy, rovnako ako človek. Správne vedenými 

otázkami by si žiaci mali uvedomiť, že vnútorná stavba baktérií a vírusov sa zrejme líši od vnútornej stavby ľudskej bunky. 

Mohli by dospieť aj k názoru, že vírus je svojou stavbou v niečom podobný ľudskej bunke. 

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Zistiť odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním, pochopiť rozdiel medzi bunkovým a nebunkovým 

organizmom. 

 

Otázky: 

V čom by mohol byť rozdiel medzi bakteriálnou a ľudskou bunkou? 

V čom je vírus podobný ľudskej bunke? 
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Sprístupnite žiakom pracovné listy – variant 1 alebo 2 ** (v tlačenej alebo elektronickej verzii), alebo premietnite tabuľku 

alebo pojmovú mapu v pracovnom liste, prípadne ich načrtnite na tabuľu.  

Dajte žiakom inštrukcie týkajúce sa ich úlohy a čase, ktorý majú k dispozícii. Úlohou žiakov je naštudovať si v učebniciach 

text k téme (vírusy a baktérie) a vyplniť tabuľku alebo nástroj formatívneho hodnotenia – pojmovú mapu 

(porovnanie/protiklady). Zvoľte si, či budú žiaci pracovať samostatne, v dvojiciach (odporúčané) alebo v 3 až 4 – členných 

skupinách. 

 

Úloha 1: 

Doplňte tabuľku alebo nástroj Pojmovú mapu (porovnanie/protiklady) **. 

 

Tabuľka na zhrnutie poznatkov: 

ÁNO / NIE ( + / - ) vírus baktéria rastlina živočích človek 

Bunkový organizmus?      

Cytoplazmatická blana      

Bunková stena      

Mitochondrie      

Jadro      

Cytoplazma      

Vakuola      

Chloroplasty      

Poznámky      

 

Nástroj formatívneho hodnotenia Pojmová mapa (porovnanie/protiklady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Tabuľka je súčasťou Úlohy 1 v pracovnom liste - variant 1, Pojmová mapa (porovnanie/protiklady je súčasťou Úlohy 1 

v pracovnom liste variantu 2. Je to jediný rozdiel medzi variantami pracovného listu. V prípade, že si zvolíte namiesto 

tabuľky pojmovú mapu, zdôraznite žiakom rozdiel medzi bunkovým a nebunkovým organizmom – vírusom. Povedzte 

Porovnajte: bakteriálna bunka rastlinná bunka živočíšna bunka 

spoločné  

 

 

rozdielne  
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žiakom, aby si aj do pracovného listu napísali, že vírus je nebunkový organizmus, ktorý je tvorený z nukleovej kyseliny 

(DNA/RNA) a bielkoviny a nemá možnosť samostatne sa rozmnožovať mimo hostiteľskej bunky. 

VYSVETLENIE (CCA  10  MIN.): 
Zámer: Skontrolovať vyplnenú tabuľku alebo nástroj pojmovej mapy so žiakmi, vysvetliť rozdiely v stavbe bunkových 

organizmov a vírusu.   

 

Zvoľte si spôsob, ako skontrolujete so žiakmi  vyplnenú tabuľku. Vhodné je prejsť tabuľku po stĺpcoch. Žiaci si veľmi rýchlo 

uvedomia rozdiely medzi jednotlivými bunkovými organizmami a vírusom a pochopia, prečo vírus nie je bunkovým 

organizmom. Zároveň žiaci získajú ucelený prehľad aj o stavbe rastlinnej a živočíšnej  bunke, resp. bunke človeka. 

Žiakov veďte k tomu, aby z vyplnenej tabuľky vyslovili zovšeobecňujúci záver a zapísali si ho do pracovných listov (zošitov). 

Vráťte sa so žiakmi aj k výskumnej otázke a pokúste sa spoločne so žiakmi na ňu nájsť odpoveď (potvrďte alebo vyvráťte 

hypotézu). 

ROZPRACOVANIE  (CCA   5  MIN.): 

Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov a význame niektorých druhov baktérií, pozorovať bakteriálne bunky pod mikroskopom 

a zhotoviť nákres. (Analógia: Zakresliť bakteriálne bunky podľa mikroskopického záznamu.) 

 

Postup závisí od vybavenia školy a vašej preferencie. Cieľom tejto časti je, aby si žiaci uvedomili, že nie všetky druhy baktérií 

spôsobujú ochorenia. ýtajte sa žiakov: 

Otázky: 

Spôsobujú všetky baktérie ochorenia? 

Kde sa nachádzajú baktérie prospešné pre človeka?  

 

Žiaci môžu povedať viac príkladov, ale pravdepodobne žiaci spomenú aj baktérie nachádzajúce sa v jogurte. Diskutujte so 

žiakmi aspoň v krátkosti o význame týchto baktérií pre zdravie človeka. 

Zhotovte natívny preparát buniek baktérií, prípadne žiakom ukážte záznam týchto baktérií z mikroskopu. Žiaci si zakreslia 

baktérie do zošita. Môžete tiež pozorovať sinice z akvária alebo mláky.  

Ak nemáte k dispozícii mikroskop, prípadne nemáte dostatok času, môžete žiakom ukázať časť z videí (mikroskopické 

pozorovanie baktérií v jogurte): 

https://www.youtube.com/watch?v=3ktFHq5pKbo 

https://www.youtube.com/watch?v=AWrkWdg5ERU 

https://www.youtube.com/watch?v=NSFDKKg3BZY 

 

HODNOTENIE  (  7  MIN.) 

Zámer: Upevniť nadobudnuté poznatky žiakov o stavbe rôznych typoch buniek a vírusu. 

Úloha 2: 

Schematicky nakresli a popíš bakteriálnu, rastlinnú a živočíšnu bunku a vírus. 

(Úlohu je možné upraviť – ak už žiaci majú zakreslenú stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky z predchádzajúcich vyučovacích 

hodín, nech si zakreslia a popíšu aspoň stavbu baktérie a vírusu). 
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Na domácu úlohu sú na výber tri možnosti. Výsledok budú žiaci zdieľať na začiatku nasledujúcej hodiny. 

Úloha 3: 

Zvoľ si jednu z nasledujúcich možností na domácu úlohu: 

1. Vytvorenie modelu vírusu znázorňujúci jeho vonkajšiu a (alebo) vnútornú stavbu.  

2. Vytvorenie modelu baktérie znázorňujúci jej vonkajšiu a (alebo) vnútornú stavbu. 

3. Vytvorte model vírusu alebo baktérie, ktorý znázorňuje reálny živý organizmus a vyhľadajte o danom organizme 3 

zaujímavé informácie (čo spôsobuje, výskyt, spôsob obrany pred ochorením a pod.). 

Poznámka: 

Vytvoriť model je možné z rôznych materiálov (vata, špendlíky, látka, drevo, papier, plastelína), lega a pod. Na internete 

(predovšetkým na zahraničných stránkach) je množstvo inšpirácií (Obr. 1). Vhodné je nechať priestor detskej fantázii 

a kreativite a nechať im voľnú ruku.  

Obrázky vírusov môžu žiaci nájsť napr. na stránke: 

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/13/deadly-viruses-beautiful-photos_n_4545309.html 

Môžete žiakov za vytvorenie modelov aj odmeniť formou dobrej známky, bodmi a pod. Výsledok zadanej úlohy a podmienky 

pre hodnotenie je vhodné si so žiakmi vopred nastaviť a zadefinovať dopredu. Žiaci môžu k vytvorenému modelu vytvoriť aj 

popis alebo na ďalej hodine porozprávať o svojom modeli (napr. o aký vírus alebo baktériu ide, čo spôsobuje a pod.).  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1    Vytvorené  modely z rôznych materiálov znázorňujúce vírusy a baktérie, zdroj: www.pinterest.com, uvedené nižšie 

Nepovinné:  

Ako domácu úlohu môžete požiadať žiakov, aby pripravili prezentáciu o vírusových a bakteriálnych ochoreniach a ich 

prevencii (cieľ podľa ŠVP), prípadne vytvoriť plagát, naštudovať a prezentovať na ďalšej hodine spolužiakom. Zvoľte si, či 

budete zadanie hodnotiť (známkou, bodmi a pod.) a jeho splnenie je povinné alebo dobrovoľné a tieto informácie poskytnite 

žiakom ešte pri zadaní úlohy. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Môžete so žiakmi diskutovať aj o koronavíruse, žiakov táto problematika zaujíma, je aktuálna a majú pomerne dobrý 

prehľad. Vhodné je so žiakmi diskutovať aj o význame imunity a zásadách prevencie pred šírením chorôb. 

2. Postup je možné využiť aj v 8. ročníku ZŠ (3. ročníku osemročného gymnázia). 

3. Vo väčšine prípadov bola 1 vyučovacia hodina adekvátna. Žiaci si však model vírusu vytvárali doma, niektorí si aj 

doma nakreslili a popísali stavbu jednotlivých buniek a vírusu. 

4. Osvedčila sa práca žiakov v dvojiciach, hlavne pri úlohe č. 1. 

5. Nepovinná domáca úlohy (prezentácia o vírusových a bakteriálnych ochoreniach a ich prevencii(, ktorú si pripravili 

niektorí žiaci, ostatných spolužiakov na nasledujúcej hodine veľmi zaujala a obohatila. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je realizácia metodického postupu na 2 vyučovacích hodinách. V tomto prípade zvoľte priame pozorovanie 

buniek pod mikroskopom.  

 

ZDROJE 
1. Johnny: Yogurt under a Microscope [40x 100x 400x 800x 2000x]. In You Tube [on-line] 21.3.2014, cit. 20.8.2018, 

dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=3ktFHq5pKbo 

2. Learjet66: Yoghurt bacteria. In You Tube [on-line] 7.6.2013, cit. 20.8.2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=AWrkWdg5ERU 

3. Sci Files: Yogurt Microscope Experiment. In You Tube [on-line] 15.7.2013, cit. 20.8.2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=NSFDKKg3BZY 

4. Jacqueline Howard: These 12 Viruses Look Beautiful Up Close But Would Kill You If They Could (photos). Tube [on-
line] 13.1.2014, cit. 20.8.2018, dostupné z http://www.huffingtonpost.com/2014/01/13/deadly-viruses-beautiful-
photos_n_4545309.html 

5. https://sk.pinterest.com/pin/506725395556052707/ 
6. https://sk.pinterest.com/pin/506725395546438420/ 
7. http://www.ourtimetolearn.com/blog/2014/06/01/germ-fight/ 
8. https://i.pinimg.com/originals/13/81/d2/1381d220ccbb50213fe3d8a3ff425f01.jpg 
9. http://highhillhomeschool.blogspot.sk/2013/11/human-body-week-20-viruses-and-bacteria.html 
10. http://susanevans.org/blog/lego-bacteria/ 
11. https://sk.pinterest.com/pin/362258363750519095/ 
12. https://i.pinimg.com/originals/fe/f2/46/fef2461310e4b4786ddfb7e59c49c808.jpg 
13. https://sk.pinterest.com/pin/544091198718757067/ 
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TAJOMNÝ SVET POD MIKROSKOPOM 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba  

Jednobunkové organizmy – prvoky 

ISCED  /6.ročník  

ISCED 3/1. ročník osemročného gymnázia 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Charakterizovať prvoky 

 Opísať stavbu tela prvokov (cytoplazmatická membrána, 

pelikula, cytoplazma, brvy, panôžky,  stiahnuteľné 

vakuoly, potravové vakuoly, jadro) 

 Charakterizovať nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie 

prvokov 

 Uviesť príklady voľne žijúcich prvokov a parazitických 

prvokov 

 Porovnať modelové prvoky (črievička veľká a meňavka 

veľká), opísať ich spoločné a rozdielne znaky 

 Posúdiť význam a dôležitosť prvokov v prírode 

 Pozorovať prvoky v sennom náleve 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania  

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať   

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Poznať základnú stavbu bunky – organely a ich funkcie 

 Poznať rozdiel medzi bunkovým a nebunkovým organizmom 

Riešený didaktický problém 

Prvoky patria k evolučne najnižšie postaveným organizmom s jednobunkovým telom, ktoré plnohodnotne vykonáva 

všetky životné funkcie. Jednobunkovce sú polyfyletickou skupinou, ktorá sa vyvinula z Archea a Eubacteria pred približne 

1,5 mld. rokov. Aj keď jednobunkovosť a mikroskopická veľkosť sú dominantnými charakteristickými znakmi prvokov, pre 

ich presnú definíciu sú nepostačujúce, a to vzhľadom na prítomnosť rôznych zoskupení ako sú kolónie (napr. krovinka, 

a i.) a tiež u mnohých prvokov sa veľkosť môže pohybovať okolo niekoľkých centimetrov (napr. niektoré dierkavce). 

Zjednodušenou definíciou prvoky možno charakterizovať ako eukaryotické organizmy na úrovni bunky, väčšinou 

mikroskopických rozmerov, prekonávajúcich špecifický životný cyklus, pri ktorom sa vegetatívna bunka za určitých 

podmienok stáva bunkou generatívnou. Stavbou sa bunka prvoka podobá bunke mnohobunkovca (obsahuje mnohé 

spoločné organely, ako napr. jadro, mitochondrie, Golgiho aparát a i.), ale okrem nich sa v bunke prvoka vyskytujú aj 

špecifické bunkové organely slúžiace na vykonávanie určitých funkcií (napr. bunkové ústočká, bunkový hltanček), na 

ktoré pri danej téme upriamime pozornosť. K lepšiemu objasneniu stavby bunky  prispeje mikroskopické pozorovanie.  

Pozorovanie prvokov pod mikroskopom je ideálne, pretože ide o ľahko dostupný, pozorovateľný a ekonomicky 

nenáročný  živočíšny materiál. Význam prvokov, napriek ich veľkosti, je obrovský z hľadiska človeka či už v pozitívnom 

alebo negatívnom smere, a preto je potrebné venovať tomuto faktu väčšiu pozornosť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadený rozhovor 

 Riadené bádanie 

 Diskusia 

 Práca v skupinách 

 Senný nálev, podložné sklíčka, krycie sklíčka, 

kvapkadlo, vata, mikroskop, počítač alebo tablet 

s pripojením na internet, CCD kamera, PL (príloha) 

Odporučené:  knižné atlasy, obrazové a školské 

encyklopédie a pod. 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, pozorovanie činnosti žiakov, analýza záznamov v pracovnom liste (PL). 

Autori: doc. PaedDr. Janka Schlarmannová; prof. RNDr. František Strejček, PhD. 
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PRVOKY 

ÚVOD  
Prvoky sú súčasťou tematického celku Živé organizmy a ich stavba a témy Jednobunkové organizmy, ktoré sa vyučujú v 6. 

ročníku ZŠ. Téma má spojitosť s učivom o bunke a jej štruktúre a organizáciou živých sústav.   

Všetky navrhnuté otázky k diskusii a aktivity, tiež celá organizácia vyučovacieho procesu, má odporúčací charakter, je 

možnosť ich modifikovať podľa časovej dotácie, tvorivosti a aktivity žiakov, podľa ich vedomostí a praktických zručností a tiež 

podľa materiálno technického vybavenia školy. Uvedený materiál je možné použiť hlavne na základnej škole na hodinách 

biológie, na biologickom záujmovom krúžku alebo pri príprave žiakov na prírodovednú súťaž alebo biologickú olympiádu. 

Materiál sa dá použiť aj na stredných školách – buď na biologickom záujmovom krúžku, pri príprave žiakov na biologickú 

olympiádu alebo v triedach pre nadaných žiakov. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 7  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je namotivovať žiakov na tému jednobunkové organizmy, so zameraním na prvoky.  

Začnite s interaktívnou demonštráciou. Žiakom ukážte pripravené vzorky senného nálevu (majte pripravených viac 

pohárov). Nechajte žiakom čas a priestor, aby si vzorku senného nálevu v sklenom pohári voľným okom prezreli a opísali, 

čo v pohári vidia a svoje pozorovanie zapísali do zošita.  

Predpokladáme, že žiaci väčšinou zapíšu: voda, rastliny, steblá trávy a pod.  

 

Výskumná otázka: 

Čo nájdeme vo vzorke senného nálevu, keď  sa naň pozrieme aj pod mikroskopom? 

 

Žiaci môžu predpokladať, že nič, lebo to smrdí, alebo nejaké malinké čiastočky trávy, a pod. 

Pokračujte demonštračným spôsobom, žiakom ukážte senný nálev pod mikroskopom. Na čisté podložné sklíčko preneste 

kvapkadlom kvapku zo slizového povrchu pripraveného senného nálevu. Do kvapky nálevu vložte pár vlákien vaty, aby sme 

spomalili pohyb prvokov. Prikryte krycím sklíčkom. Takto zhotovený mikroskopický preparát pozorujte mikroskopom. Z 

mikroskopu cez CCD kameru, napojenú na PC, daný preparát premietnite. Riadeným rozhovorom so žiakmi preparát 

opisujte (upriamujte pozornosť žiakov na pohyb, tvar, celkový vzhľad prvokov) a pomôžte žiakom uvedomiť si, že v prírode 

sa nachádzajú nielen objekty, rastliny, živočíchy, ktoré vidíme voľným okom, ale aj také, ktoré ľudské oko je schopné zachytiť 

len prostredníctvom pozorovacej techniky/mikroskopu. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
Pýtajte sa žiakov: 

Otázka: 

Na základe pozorovania, čo myslíte, kde žijú prvoky? V akom prostredí? 

 

(Poznámka: pri kladených otázkach využívajte demonštrovaný mikroskopický preparát.) 

Žiaci sa zapájajú do diskusie. Na základe ich výpovedí zhrňte diskusiu a urobte záver. 

Prvoky sa nachádzajú všade okolo nás, ale aj v nás. Žijú všade, kde je aspoň trocha vody (vo všetkých typoch stojatých a 

tečúcich vôd vrátane termálnych, vo vodách sladkých i slaných, v machoch, v snehu, v pôde a pod.). Najvhodnejšia teplota 
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pre aktívne štádiá je okolo 15-20 0C. Na ich rozšírenie vplýva aj pH vody, ale všeobecne je závislé od dostatku potravy. Mnoho 

druhov sa prispôsobilo parazitickému spôsobu života.  

Prvoky majú väčšinou mikroskopické rozmery, ich veľkosť sa väčšinou pohybuje od 2 μm do 1 mm. Medzi najmenšie patria 

vnútrobunkové parazity, na druhej strane niektoré druhy nálevníkov a meňaviek dosahujú veľkosť až 3 – 5 mm. Pretože 

prvoky väčšinou dosahujú mikroskopické rozmery (nie sú viditeľné voľným okom) ich pozorovanie a výskum je spätý s 

objavením mikroskopu. 

Otázka: 

Keďže väčšinou prvoky dosahujú mikroskopických rozmerov, tak ich ľudstvo mohlo odhaliť až keď zostrojilo mikroskop. Viete, 

kto prvý opísal prvoky a kedy? 

 

Správne odpovede žiaci získajú vyriešením úlohy 1 a 2. 

Úloha 1: 

Vylúštením krížovky sa dozviete, kto prvý opísal prvoky (zároveň táto úloha môže slúžiť aj na preopakovanie niektorých 

termínov z predchádzajúcich učív). Krížovka sa nachádza v prílohe. 

Úloha 2:  

Rok prvého opisu prvokov sa dozvieš, ak nahradíš rímske číslice v letopočte arabskými: MDCLXXVI                                                                             

(riešenie: 1676) 

: 

Jeden z prvých jednoduchých mikroskopov bol zostrojený v roku 1590 bratmi Janssenovcami, holandskými výrobcami 

monoklov. Nebol však považovaný za seriózny vedecký prístroj, ale skôr za hračku pre dospelých z vyšších spoločenských 

tried. Za začiatok pozorovania a výskumu prvokov však možno považovať až rok 1676, kedy Antony van Leeuwenhoek (Obr. 

1.) po prvý raz objavil početné „zvieratká“ "animalcula" v kvapke dažďovej vody. 

 

 
 

Obr. 1.   Antony van Leeuwenhoek (Hausmann, Hűlsmann, 2003)     Obr. 2.    Leeuwenhoekov mikroskop (Roček, 2013) 
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Antony van Leeuwenhoek (1632 – 1723) – bol holandský prírodovedec a priekopník mikroskopických štúdií. Občianskym 

povolaním obchodník s textilom, zememerač a výrobca dobových mikroskopov (Obr. 2.). Pracoval v Amsterdame v obchode 

s látkami a bádaniu sa venoval len ako amatér. No napriek tomu dosiahol výsledky prvoradej dôležitosti. Stal sa objaviteľom 

mikroorganizmov, krviniek človeka a žiab, spermií, svalových vlákien a ďalších mikroskopických útvarov, často je nazývaný 

ako „otec mikrobiológie“. Mikroskopy si vyrábal sám, dochované kusy dosahovali zväčšenie až 275 x. Objavil jednoduchú 

metódu, ako brúsiť presné šošovky malých rozmerov, ktoré používal vo svojich prístrojoch. Svojou zručnosťou prekonal 

úroveň vtedy dostupnej mikroskopickej techniky. Tajomstvo brúsenia šošoviek si po celý život udržal pre seba. Mikroskopom 

skúmal listy kvetín, drobné druhy hmyzu, vlasy, krv, kožu, sliny, vodu, prezeral priesvitné štruktúry živých organizmov, ako 

sú uši bieleho králika, chvost žubrienky, lietaciu blanu krídla netopiera a i. Ako prvý zistil, že ľudská krv preteká tenkými  

cievkami (kapilárami).  

Položte žiakom otázku: 

Otázka: 

Z koľkých buniek sa skladá telo jednobunkovca/prvoka? 

(Poznámka: učte žiakov pracovať s názvami živočíšnych taxónov, aby z nich vedeli vyťažiť aspoň 1 charakteristický znak). 

Očakávané odpovede: z jednej bunky. 

Jednobunkovce/prvoky sú väčšinou organizmy tvorené jednou eukaryotickou bunkou (niektoré tvoria však kolónie), ktorá 

zabezpečuje všetky životné funkcie nevyhnutné pre život biologického druhu (príjem potravy, vylučovanie, pohyb, rast, 

rozmnožovanie a pod.). Stavbou sa bunka prvoka podobá bunke mnohobunkovca (obsahuje mnohé spoločné organely, ako 

napr. mitochondrie, Golgiho aparát), ale odlišuje sa od nej najmä špecifickým životným cyklom, vegetatívna bunka sa za 

určitých podmienok stáva bunkou pohlavnou/generatívnou. Okrem toho sa v bunkách prvokov vyskytujú špecifické bunkové 

organely, ktoré zabezpečujú samostatnú existenciu prvoka.  

Pokračujte vo vysvetľovaní špecifickej stavby bunky prvoka, využívajte pritom aj riadený rozhovor so žiakmi (nasledovný 

text môžete využiť ako učebnú pomôcka, ktorá je použiteľná i v prípade nepredvídaných otázok zo strany žiaka). 

Cytoplazmatická membrána – bunkový obal, ktorý ohraničuje bunku prvoka od okolitého prostredia, zabezpečuje jej 

ochranu pred vonkajšími vplyvmi, sprostredkuje výmenu látok s prostredím, zabezpečuje vnímanie mechanických a 

chemických stimulov a kontakt s inými bunkami. Rôzne skupiny prvokov ju majú rôzne modifikovanú. Najjednoduchšie 

povrchy majú meňavky.  

Pelikula – bunkový obal rôznej stavby a štruktúry, ktorý, okrem funkcií uvedených pri cytoplazmatickej membráne, sa 

podieľa i na udržiavaní tvaru prvoka (charakteristická je najmä pre nálevníky – črievička a i.). Zahŕňa viacero vrstiev – 

glykokalyx (mukoidná vrstva v ktorej sa nachádzajú molekuly receptorov – informačný systém bunky), cytoplazmatickú 

membránu (plazmalema) a tzv. epiplazmu (povrchová vrstva cytoplazmy, ktorá obsahuje epiplazmatické mikrotubuly).  

Cysty prvokov – dočasné útvary vyskytujúce sa u väčšiny prvokov. Pri vytváraní cýst majú veľký význam bunkové membrány 

(proces tvorby cysty = encystácia). Utvárajú sa veľmi odolné membrány proti účinku rôznych pre bunku toxických látok, resp. 

zmenených faktorov prostredia. Cysty plnia viacero funkcií. Napr. sú cysty rozmnožovacie, ktoré vznikajú ako nevyhnutná 

etapa v životnom cykle niektorých bičíkovcov alebo parazitických výtrusovcov. Ďalej cysty môžu slúžiť u parazitických druhov 

k prenosu na iného hostiteľa. Najznámejšia je však tvorba cýst ako reakcia na zhoršenie podmienok prostredia (vysýchanie 

alebo zamrznutie vody, zmena pH vody, nedostatok vody, nedostatok potravy a pod.). Označujú sa ako tzv. kľudové 

(rezistentné) cysty s veľmi odolnými stenami. Životaschopnosť si prvoky v týchto cystách zachovávajú 10 – 15 i viac rokov. 

Veľmi rýchlo encystujú a excystujú (excystácia – opúšťanie cysty), najmä pôdne prvoky (napr. niektoré nálevníky 1 – 2 hod. 

po navlhčení). Zloženie cysty je rôzne u jednotlivých skupín. Obyčajne má cysta niekoľko vrstiev (ektocysta a endocysta), 

väčšinou je opatrená špeciálnym pórom, cez ktorý sa za priaznivých podmienok bunka dostane von.  

Pohyb prvokov – je spravidla umožnený špeciálnymi pohybovými organelami, ktoré môžu byť dočasné (panôžky) alebo  

trvalé (bičíky, brvy). Niektoré prvoky vykonávajú kĺzavý pohyb bez pomoci pohybových organel (gregaríny).   
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 Panôžky (pseudopódiá) – sú vyliačeniny bunky, vytvárajú sa na ktoromkoľvek mieste a kedykoľvek môžu byť znova 

resorbované. Sú charakteristické pre meňavky, a preto i pohyb panôžkami sa často nazýva meňavkovitý pohyb. Je 

to pomalý pohyb (a preto je aj dobre pre žiakov pozorovateľný pod mikroskopom), jeho rýchlosť závisí od teploty 

a od iných faktorov. Poznáme niekoľko typov panôžok: lobopódie (hrubé, lalokovité panôžky; pr. meňavky), 

filopódie (tenké nitkovité panôžky; pr. dierkavce); retikulopódie (veľmi tenké panôžky, spravidla tvoriace navzájom 

prepojenú sieť, pr. dierkavce, mrežovce); axopódie (dlhé tenké panôžky vystužené osovým vláknom, takže 

odstávajú kolmo od povrchu tela prvoka, slúžia hlavne na vznášanie a zachytávanie potravy; pr. slncovky).  

 Bičíky – sú charakteristické pre bičíkovce, ale môžu sa vyskytovať aj vo vývinových štádiách iných prvokov (pr. 

niektoré výtrusovce).  Bičíky sú zvyčajne rovnako dlhé alebo dlhšie ako telo prvoka a sú obyčajne prítomné v malom 

množstve. Niektoré bičíky sú pri pohybe orientované dozadu – vlečné bičíky, iné dopredu – ťažné bičíky. 

 Brvy – sú charakteristické pohybové organely pre nálevníky (pr. črievička). Sú krátke, ich počet  je vysoký. Brvy môžu 

pokrývať celé telo nálevníka alebo sú len na určitých miestach, pričom môžu byť rôzne tvarovo i funkčne 

modifikované. Zabezpečujú nielen pohyb, ale aj prijímanie potravy.  

Cytoplazma – tvorí vnútorné prostredie bunky. Obyčajne sa delí na povrchovú, hladkú ektoplazmu a vnútornú, zrnitú 

endoplazmu. V cytoplazme sú uložené všetky bunkové organely.  

Jadro – významná organela bunky, sú tu uložené geneticky významné DNA, a tu dochádza k syntéze RNA. V bunke prvoka 

sa najčastejšie vyskytuje len jedno jadro, ale sú skupiny, ktoré majú viac jadier (niektoré len v časti vývinového cyklu). Ak je 

jadier viac, tak môžu byť: 

a) morfologicky i fyziologicky rovnocenné (napr. opaliny, slncovky),  

b) morfologicky i fyziologicky odlišné – to je prípad nálevníkov, ktoré majú 2 jadrá: veľké jadro (macronucleus), ktoré 

riadi všetky životné pochody a malé jadro (micronucleus), ktoré má význam pri pohlavnom rozmnožovaní. Výskyt 

dvoch  morfologických a funkčne odlišných jadier nazývame jadrový dualizmus.  

U prvokov s jedným jadrom má jeho odstránenie  katastrofálne následky (i keď určitý čas prvok prežíva, jeho  funkcie sú 

znížené, nie je schopný sa rozmnožovať, hynie). Napr. meňavka veľká po odstránení jadra prežíva asi týždeň. Aj keď sú jej 

pohyby nekoordinované, reaguje na rôzne stimuly, potravu, ktorú prijíma, už však nie je schopná tráviť, nie je schopná sa 

rozdeliť a hynie. Prvokom s väčším počtov jadier býva chýbajúce jadro väčšinou nahradené. 

Potravové vakuoly – organely, v ktorých prebieha vnútrobunkové trávenie. Vytvárajú sa preliačením bunkovej membrány 

do cytoplazmy (meňavky) na ktoromkoľvek mieste povrchu bunky alebo na dne bunkových ústočiek, resp. bunkového hltanu 

(nálevníky, črievička). Keď sa potravová vakuola naplní do určitého stupňa, oddeľuje sa a pohybuje po určitej dráhe (cyklóza), 

pričom sú do nej vylučované tráviace enzýmy, ktoré sa tvoria v tzv. lyzozómoch. Lyzozóm splýva s tráviacou vakuolou a 

dochádza k tráveniu. Počas cyklózy sa mení pH vo vakuole od kyslého po zásadité. Nestrávené zvyšky nálevníky vyvrhujú 

bunkovým konečníkom, ktorý je väčšinou viditeľný len počas vyprázdňovania, ostatné prvoky vyvrhujú na ktoromkoľvek 

mieste.  Strávené látky difundujú z potravovej vakuoly do cytoplazmy. Prvoky sa živia baktériami, riasami, inými 

jednobunkovcami a pod. Väčšinou sú monofágne, živiace sa len jedným typom potravy, dravce sa špecializujú tiež len na 

určitý druh koristi. Pri niektorých druhoch prvokov sa stretávame s kanibalizmom, ale je pomerne vzácny, napr. šibavec. 

Voľne žijúce druhy reagujú na nedostatok potravy tvorbou cýst. 

Pulzujúce (kontraktilné, stiahnuteľné) vakuoly – sú bunkové organely, ktoré slúžia na reguláciu osmotického tlaku. Vylučujú 

nadbytočnú vodu z bunky. Vakuoly pracujú v dvoch fázach – systolickej (vyprázdňovanie) a diastolickej (napĺňanie 

tekutinou). Sú ohraničené semipermeabilnou (polopriepustnou) membránou. Častosť pulzácie je rôzna (od niekoľkých 

sekúnd, do niekoľko hodín) a je závislá najmä od teploty a salinity prostredia. Väčšina prvokov má 1 pulzujúcu vakuolu, ale 

môže ich byť i väčší počet (napr. črievička má 2, ktoré sú napĺňané nápadnými hviezdicovitými kanálmi).  Počet a poloha 

vakuol sú väčšinou stále. Majú ich vyvinuté najmä voľne žijúce  prvoky, niektorým morským a parazitickým druhom chýbajú.  

Rozmnožovanie prvokov – prvoky sa rozmnožujú nepohlavne a pohlavne. 

1. nepohlavné rozmnožovanie: 
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 binárne delenie – je najčastejší spôsob nepohlavného rozmnožovania. Vtedy sa bunka rozdelí na dva 

jedince, buď pozdĺžne (bičíkovce), priečne (nálevníky) alebo šikmo (opaliny) (Obr. 3.).  

 mnohonásobné delenie – je charakteristické najmä pre výtrusovce, keď sa materská bunka delí na veľký 

počet dcérskych. 

Špeciálnym spôsobom nepohlavného delenia je pučanie, ktoré môže byť vonkajšie (napr. niektoré nálevníky najmä 

koloniálne – krovinka, pakrovinka) a vnútorné (napr. cicavky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.   Binárne delenie prvokov, A – pozdĺžne delenie bičíkovca, B – priečne delenie nálevníkov (Tirjaková, 2001). 

2. pohlavné rozmnožovanie: 

 gametogamia – splývanie  pohlavných buniek (gamét) ako voľne pohyblivých buniek. Na základe 

morfologickej diferenciácie gamét rozlišujeme izogamiu (splývanie morfologicky rovnakých gamét) 

a anizogamiu (splývanie morfologicky odlíšených gamét); pr. výtrusovce. 

 gamontogamia – typ pohlavného rozmnožovania, pri ktorom dochádza k spojeniu (splývaniu) gamontov, 

v ktorých sa tvoria buď gaméty (samostatné bunky), a tieto následne splývajú (kopulácia) alebo sa 

v gamontoch vytvárajú len gametické jadrá. Zvláštnym spôsobom gamontogamie je  konjugácia (Obr. 4., 

pr. nálevníky). 

 autogamia – je špecifický spôsob pohlavného rozmnožovania, dochádza k splývaniu jadier vzniknutých 

v tom istom jedincovi. Prebieha zvyčajne pri zhoršení podmienok prostredia (pr. niektoré dierkavce, 

slncovky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.    Konjugácia črievičky (podľa Altmanna a Kubíkovej, 1972). 
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Žiaci si potvrdzujúcim bádaním overia získané vedomosti o prvokoch. Zadajte žiakom 2 praktické úlohy (úlohy 4 a 5), pričom 

jedna polovica triedy realizuje úlohu 4 a druhá polovica triedy úlohu 5 (žiaci však pracujú samostatne).  

 

Úloha 4: 

Mikroskopické pozorovanie stavby tela črievičky veľkej.  

Zhotov mikroskopický preparát  z pripraveného senného nálevu nasledovne:  

1. odober kvapkadlom kvapku vody zo slizového povrchu senného nálevu 

2. kvapni ju na podložné sklíčko a do kvapky pridaj pár vlákien vaty, prikry krycím sklíčkom 

3. vyhľadaj v zornom poli miesto s najväčším množstvom prvokov a pozoruj ich pri veľkom zväčšení 

4. svoje pozorovanie zakresli a popíš.  

 

 

Úloha 5: 

Mikroskopické pozorovanie stavby tela meňavky veľkej.  

Zhotov mikroskopický preparát  z pripraveného nálevu nasledovne:  

1. odober kvapkadlom kvapku vody nálevu z dna pohára  

2. kvapni ju na podložné sklíčko a prikry krycím sklíčkom 

3. vyhľadaj v zornom poli miesto s najväčším množstvom prvokov a pozoruj ich pri veľkom zväčšení 

4. svoje pozorovanie zakresli a popíš.  

 

 

Po skončení úloh žiaci výsledky svojich pozorovaní zapíšu na tabuľu do pripravenej tabuľky a porovnajú spoločné a rozdielne 

znaky dvoch druhov prvokov.   

 

Znaky črievička meňavka 

Tvar prvoka                                 

Pôvod mena prvoka   

Pohyb prvoka    

Pohybové organely    

Potravové vakuoly    

Zapíš počet jadier    

Stiahnuteľné vakuoly    

 

Pýtajte sa žiakov: 

Otázka: 

Aké druhy prvokov poznáme, okrem už pozorovanej črievičky veľkej a meňavky veľkej?  

 

Pre získanie odpovede na túto otázku využijeme skupinovú prácu. 

 

Úloha 6: 

 

Nájdite ďalšie druhy, ktoré patria medzi prvoky a roztrieďte ich podľa spôsobu života na voľne žijúce a parazitické prvoky. 

Po vypracovaní úlohy jeden člen skupiny prečíta nájdené druhy prvokov pred ostatnými spolužiakmi. 

Triedu rozdelíme na 4 skupiny (počet skupín závisí od počtu žiakov). Každá skupina dostane tabuľku, do ktorej má vypísať 4 

voľne žijúce a 4 parazitické prvoky. Žiaci môžu používať obrazové publikácie, odborné knihy, encyklopédie, odbornú 

literatúru aj informácie z internetu. 
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 voľne žijúce prvoky parazitické prvoky 

1.   

2.   

3.   

4.   

Po uplynutí časovej dotácie nech všetky skupiny prezentujú svoje príspevky pred ostatnými spolužiakmi. Vyhodnoťte ich 

a urobte záver. 

Otázka: 

Aký majú význam prvoky pre prírodu i pre človeka? 

Pre získanie odpovede na túto otázku využijeme skupinovú prácu. 

 

Úloha 7: 

 

Napíšte krátky príspevok do časopisu. Tému príspevku si vyberte z predložených tém. Text doplňte ilustráciou. 

Po vypracovaní príspevku jeden člen skupiny prečíta príspevok pred ostatnými spolužiakmi. 

Témy príspevkov: 

1. téma: Využitie  prvokov v poľnohospodárstve. 

2. téma: Prvoky ako súčasť potravových reťazcov. 

3. téma: Prvoky a ochorenia človeka. 

4. téma: Prvoky ako indikátory znečistenia vôd. 

 

Triedu rozdeľte na 4 skupiny (pokračujeme v tom istom rozdelení ako pri predchádzajúcej skupinovej práci). Každá skupina 

dostane za úlohu pripraviť krátky príspevok do odborného časopisu na vopred stanovenú tému. Žiaci môžu používať 

obrazové publikácie, odborné knihy, encyklopédie, odbornú literatúru aj informácie z internetu. Po napísaní príspevku tento 

prednesú ostatným spolužiakom. Čas na prípravu príspevku do časopisu je 10 minút.  

Okrem textu požadujte, aby príspevok obsahoval aj nejaký ilustračný obrázok, ktorý žiaci získajú stiahnutím z internetu, 

alebo odfotografovaním obrázka z encyklopédie a pod. 

Po uplynutí časovej dotácie postupne všetky skupiny prezentujú svoje príspevky pred ostatnými spolužiakmi. Ku každému 

prednesenému príspevku diskutujte so žiakmi o ich zisteniach, dopĺňajte ďalšie údaje. Žiaci vytvorený príspevok doplnia 

o vaše postrehy i postrehy ostatných spolužiakov. Príspevok zverejnia na nástenke v triede, čím zároveň umožnia jeho 

zdieľanie aj ostatným spolužiakom. 

Na základe ich výpovedí zhrňte diskusiu k danej úlohe a urobte záver. 

Význam prvokov, napriek ich veľkosti, je obrovský. Môžete ho zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 parazitické prvoky vyvolávajú ťažké ochorenia človeka a hospodársky významných druhov zvierat (toxoplazmóza, 

kokcidióza, malária, dyzentéria a i.) i rastlín; 

 voľne žijúce prvoky sú významné indikátory znečistenia vôd; 

 sú významnou zložkou samočistiacich procesov vo vodách (podieľajú sa na odbúravaní organického odpadu, regulácii 

počtu baktérií); 

 využívajú sa pri umelom čistení miestnych a priemyselných splaškov (sú nevyhnutnou súčasťou aktivovaného kalu 

v čistiarňach odpadových vôd); 

 prvoky, ktoré žijú v pôde, regulujú bakteriálnu činnosť pôdy, podieľajú sa na úrodnosti pôdy; 

 využívajú sa i v paleontológii na stanovenie veku sedimentov, na identifikáciu naftových vrstiev; 

 podieľajú sa na tvorbe hornín i morských sedimentov (najmä schránky mrežovcov a dierkavcov); 
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 sú súčasťou trofických reťazcov; 

 sedimenty, ktoré obsahujú schránky mrežovcov sa v priemysle využívajú na leštenie kovových výrobkov a tiež pri 

príprave brúsiaceho papiera; 

 v poľnohospodárstve sa uplatňujú ako stimulátory rastu hospodársky významných rastlín; druhy živiace sa plesňami 

obmedzujú rozširovanie plesňových ochorení rastlín (najmä zemiakov); 

 v medicíne a potravinárstve sa využívajú na citlivé biologické testy; 

 uplatnenie našli v kozmickej biológií, genetike, fyziológií, v kriminalistike a pod. 

 

REFLEXIA (10  MINÚT)  : 

Samostatná práca žiakov s pracovným listom (v prílohe) 

Žiakom poskytnite pracovný list so 6 úlohami. Na základe pohľadu do pracovných listov počas práce žiakov zhrňujúco 
zhodnoťte riešenia a v krátkom dialógu korigujte prípadné omyly žiakov.  

V závere hodiny žiadajte od žiakov, aby v diskusii zhodnotili svoju prácu na hodine.  
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AKO SA ROZMNOŽUJÚ NEKVITNÚCE RASTLINY? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Spoločenstvá organizmov 
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny 

ISCED 2 / 5. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam pôdnych baktérií pre kolobeh 
látok v prírode 

 Pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne znaky 
machov, papradí a prasličiek 

 Opísať stavbu rastlín pomocou pojmov: palístok, 
pabyľka, pakorienky, výtrusnica, výtrus, podzemok 

 Zhodnotiť význam machov, papradí a prasličiek 
v prírode a pre človeka 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť, v ktorej vrstve lesa rastú machy, paprade a prasličky 

 Ovládať základy práce s meracím systémom Coach alebo Vernier 

 Zhotoviť fotodokumentáciu, natočiť video 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si častokrát neuvedomujú, že v prírode existujú organizmy - baktérie, ktoré voľným okom nevidíme 
a predsa sú dôležité, pretože sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, prostredníctvom rozkladu organických 
látok. Žiaci môžu mať mylné informácie o baktériách, napr. že spôsobujú iba ochorenia. Žiakov tiež 
upozorníme na fakt, že nie všetky rastliny v prírode kvitnú, možno si túto informáciu ešte nikdy neuvedomili. 
To neznamená, že ak machy, paprade a prasličky nekvitnú, tak sa nemôžu rozmnožovať. Upozorníme žiakov 
na prítomnosť výtrusnice, výtrusov a podzemku ako zásobného orgánu. Ukážeme žiakom obrázky machu, 
paprade a prasličky, aby získali predstavu o prítomnosti rozmnožovacích časti. V učive kladieme dôraz na 
význam pôdnych baktérií, význam nekvitnúcich bylín a stavbu ich tela. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Frontálna forma/skupinová forma/práca v 
dvojiciach 

 Petriho misky, rašelina, zemina, piesok, papier 
(hygienické vreckovky, kuchynské 
utierky)/ovocie (jablko, hruška), nôž, rastlina 
machu, voda, skúmavka 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón), počítač, 
tabuľa, dataprojektor 

 Pracovný list 

 Portál Planéta vedomostí 

 Merací systém Coach alebo Vernier – senzor 
pohybu 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 vypracovanie pracovného listu, vyplnenie „Minútového lístka“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Uvedomiť si dôležitosť mikroorganizmov a nižších rastlín z hľadiska kolobehu látok v prírode. 

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Začnite riadením bádaním. Žiakom prineste do triedy v troch Petriho miskách pôdu, piesok a rašelinu Každej štvorici žiakov 

dajte na lavicu tri  Petriho misky s uvedenými vzorkami. 

Vediete so žiakmi dialóg. 

Otázky: 

1. Žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy? 

2. Ako by sme to mohli zistiť, prípadne dokázať? 

3. Kde budú prítomné a prečo? 

Poznámka:  

Na materiál do Petriho misiek využijete záhradnú zeminu, piesok a rašelinu. Ako papier môžete využiť hygienickú vreckovku 

(z nej jednu vrstvu), prípadne kuchynskú utierku. Z ovocia vám poslúžia tenké plátky jablka. Odporúčame, aby ste si pred 

samotnou vyučovacou hodinou vopred vyskúšali, ako rýchlo nastane rozklad papiera na jednotlivých substrátoch. Substrát 

je potrebné pravidelne rosiť v závislosti od teploty prostredia. 

Necháte priestor pre vyjadrenie názorov žiakov. Žiaci môžu uviesť, že v pôde žije najviac organizmov, v piesku najmenej. 

Môžu uviesť ako príklady napr. larvy múch, chrobákov, hlístovce, roztoče, chvostoskoky, dážďovky, slizniaky, hraboše, krty, 

prípadne baktérie. Ak sa tak nestane, naveďte žiakov ďalšou otázkou, prečo si musíme umývať ruky, keď pracujeme 

v záhrade, alebo prečo nosíme pri práci v záhrade rukavice, prečo pôda vonia po daždi a pod. Očakávate nápady a návrhy 

od žiakov. Žiaci môžu uviesť, že jednotlivé organizmy môžu pozorovať lupou, stereolupou, prípadne mikroskopom. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 

 Riadením bádaním majú získať poznatok, že v pôde sa nachádzajú baktérie, ktoré spôsobia rozklad papiera. 

Úloha 1: 

Čo sa stane s kúskom papiera/ovocím po niekoľkých dňoch?  

 

Vyslovia predpoklad: papier zhnedne, bude špinavý, nič sa nebude diať.  

Žiaci budú pracovať v štvorčlenných skupinách podľa nasledujúceho postupu. Každú z troch Petriho misiek naplňte: 

záhradnou pôdou, pieskom a rašelinou. Petriho misky si označte. Všetky substráty navlhčite vodou a na každý pritlačte malý 

kúsok papiera (10x10mm), prípadne tenký plátok ovocia a prikryte. Všetky misky umiestnite na teplé miesto a pozorujte cca 

1 týždeň. Každý deň zhotovte fotodokumentáciu a zapíšte si do tabuľky (súčasť pracovného listu č.1), aké zmeny nastali. Po 

týždni s jednotlivými skupinami zhodnoťte výsledky pozorovaní (rozklad papiera/ovocia na jednotlivých substrátoch). 

Zástupcovia jednotlivých skupín majú popísať k akým zmenám došlo a prečo tieto zmeny nastali. 
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Poznámka:  

Dôležité je, aby ste žiakov upozornili na fakt, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom nepozorujete a predsa 

sú veľmi prospešné, pretože sa podieľajú na kolobehu látok v prírode. Práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad 

odumretých rastlín a živočíchov a podieľajú sa na tvorbe humusu.   Môžete žiakom sprístupniť prostredníctvom interaktívnej 

tabule obrázky pôdnych baktérií. Prípadne im môžete sprostredkovať zaujímavé informácie o pôdnych baktériách. 

(https://www.quark.sk/kreslenie-podnymi-bakteriami/) 

 

V ďalšej časti vyučovacej hodiny upriamte pozornosť na nekvitnúce byliny a vyberte si jednu z uvedených úloh na základe 

podmienok Vašej školy. Buď žiakom sprostredkujete video ukážku „Vlastnosti machorastov“ alebo uskutočnite pozorovanie 

„Ako rastlina machu prijíma a vydáva vodu“, prípadne iba porovnáte rastlinu machu, paprade a prasličky prostredníctvom 

obrázkov (z učebnice, internetu, atlasov a pod.). 

 

Otázky: 

1. Poznáte byliny, ktoré nikdy nekvitnú? 

2. Môžete nájsť v lete koberce? 

3. Ako sa rozmnožujú, keď nekvitnú? 

4. Prečo je v lese počas leta príjemnejšie ako v meste? 

 

 

Odpoveď žiakov možno bude, že nepoznajú rastliny, ktoré nekvitnú, všetky byliny predsa kvitnú. Upriamte ich pozornosť na 

les, konkrétne na najnižšie vrstvy lesa, čo v nich môžu vidieť napr. počas prechádzky, alebo zberu húb. Koberce v lese 

predstavujú machy. Žiaci môžu uviesť, že rastliny sa rozmnožujú napr. podzemkom, prípadne  koreňom. Na poslednú otázku 

môžu uviesť napr. je tam viac stromov ako v meste a stromy vytvárajú tieň. 

Žiakom na úvod k téme machy sprístupníte video z portálu Planéta vedomostí  s názvom „Vlastnosti machorastov“ 

(http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krytosemenne_rastliny_machorasty_nahosemenne_papradorasty

_rastlinne_bunky_pletiva_risa_rastlin_rozmnozovanie_semenne_vyskyt_t_page11.html) 

Poznámka: 

Po prezretí videa sa opýtate žiakov na informácie, ktoré sa dozvedeli z video ukážky. Očakávate, že žiaci  uvedú, z akých častí 

sa skladá telo machov a ako dochádza k vstrebávaniu látok v telách machov. 

 

V ďalšej časti hodiny budeme žiakom demonštrovať formou potvrdzujúceho bádania ako rastlina machu prijíma a vydáva 

vodu. 

Úloha 2: 

Čo sa stane s vodou v skúmavke, do ktorej vložíte rastlinu machu? 

Očakáva sa, že žiaci vyslovia predpoklad: nič sa nebude diať, prípadne postupne bude vodná hladina v skúmavke klesať.  

Žiakom demonštrujte pokus „Ako rastlina machu prijíma vodu“. Jednu rastlinu machu vložte do skúmavky s ryskou, ktorá je 

naplnená vodou. Odmerajte a označte si výšku vodnej hladiny. Rastlinu ohnite cez okraj kadičky tak ďaleko, aby bol vrchol 

rastliny machu pod úrovňou vodnej hladiny (viď obrázok v prílohe). Pod vrchol rastliny machu položte Petriho misku. 

Senzorom pohybu odpočítavajte množstvo kvapiek v Petriho miske. Ak nemáte senzor pohybu použite stopky a jeden žiak 

bude rátať kvapky, ktoré padajú do Petriho misky. Pozorujte, čo sa deje s rastlinou a hladinou vody v skúmavke. Záznam 

natáčajte na smartfón. Po ukončení pozorovania vypočítajte, či výška vodnej hladiny v skúmavke bola priamo úmerná počtu 

kvapiek v Petriho miske. Získané údaje spracujte formou tabuľky a grafu. 
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Úloha 3: 

Žiaci majú podľa obrázka v učebnici* na str. 28 porovnať rastlinu paprade a prasličky. 

 

Zároveň žiakom ukážte obrázky z elektrónového mikroskopu výtrusov paprade a prasličky, ktoré sú súčasťou pracovného 

listu č.2. Do tabuľky, ktorá je súčasťou pracovného listu č.2, majú žiaci zaznamenať spoločné a odlišné znaky. 

Po ukončení úlohy vyplní každý žiak samostatne nástroj formatívneho hodnotenia „Minútový lístok“, ktorý sa nachádza 

v prílohe metodiky. Čas na jeho vyplnenie predstavuje 1 minútu. 

 

*učebnica uvedená v zdrojoch, môžete nahradiť iným dostupným obrázkom pre porovnanie rastliny paprade a prasličky 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Spoločne so žiakmi diskutujte o význame machov, papradí a prasličiek z hľadiska dávnej minulosti (tvorba čierneho uhlia).  

Zároveň žiakom sprístupnite krátke video z portálu Planéta vedomosti s názvom „Karbónové lesy“ 

(http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=autotrofne_pletivove_organizmy_hepaticopsida_je_kr

ytosemenne_rastliny_machorasty_machy_muscopsida_nahosemenne_paprade_pecenovky_polypodiophyta_rastlina_slad

icorasty_t_page16&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fres

ults%252FGeologick%2525C3%2525A9_procesy_a_dejiny_Zeme%252C3%252C0%252C1935%253B2032%253B2041%252C

0%252C30%252C1%252Cwa%252C1.html&1) 

 

Úloha pre žiakov : 

 

1. Vyhľadajte informácie o rašeliniskách a vrchoviskách, o ich vzniku, druhovom zastúpení rastlín a živočíchov (odborná 

literatúra, internet...) a sprostredkujte ich spolužiakom.  

2. Nájdite lokality na Slovensku, kde sa nachádzajú rašeliniská a vrchoviská.  

3. Zistite, aké druhy rašeliny sa predávajú v obchodných sieťach. Vytvorte informačný materiál k danej problematike. 

4. Pre ktoré rastliny v záhrade je rašelina vhodným substrátom na pestovanie? 

 

ZDROJE 
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s. 28 - 29 

 

142 / 503



 

 

POTREBUJE RASTLINA KOREŇ?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba  
Koreň 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu 

 Na ukážke popísať jednotlivé časti koreňa 

 Rozlíšiť hlavný koreň a bočné korene 

 Pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne znaky 
rôznych typov koreňov 

 Predpovedať výsledok experimentu  

 Pozorovať 

 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami  

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať organizáciu tela mnohobunkovej rastliny  

 Na ukážke porovnať časti tela machu a kvitnúcej rastliny  

 Zhotoviť záznam z pozorovania 

Riešený didaktický problém 

Väčšina žiakov identifikuje ako spoločné štruktúry rastlín len stonku, listy a kvety, pričom zabúdajú aj na koreň. 
Tiež sa často domnievajú, že kultúrne rastliny ako ľuľok zemiakový a cesnak cibuľový, ktoré pestujeme pre ich 
jedlé časti (zelenina) majú korene a rastliny, ktoré pestujeme pre ich jedlé plody a semená (ovocie) majú zase 
kvety. Žiaci sa tiež často mylne domnievajú, že rastliny prijímajú potravu z pôdy prostredníctvom koreňov, čo 
je čiastočne pravda, pretože rastlina nemôže prežiť ani rásť bez vody a minerálnych látok, ktoré sú 
absorbované koreňovým systémom. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3 − 4 žiaci v skupine) 

 Nadzemné a podzemné časti 
jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín 
(podľa dostupnosti), koreň petržlenu 
záhradného, pravítko, sklená rúrka, zátka, voda, 
potravinárske farbivo, špáradlá (špajdle), nôž, 
sirup, vosk 

 Mikroskop, podložné a krycie sklíčko, kvapkadlo, 
filtračný papier, skalpel, pinzeta, koreň mrkvy 

 Pracovný list (Príloha), pero, ceruzka 

 Kľúč na určovanie rastlín (podľa dostupnosti) 

 Alternatíva: obrazový materiál nadzemných 
a podzemných častí jednoklíčnolistových 
a dvojklíčnolistových rastlín 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza výstupov práce žiakov ‒ pracovný list. 

 

Autori: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Michael Fuchs 
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KOREŇ 

ÚVOD  
Metodika s názvom Potrebuje rastlina koreň? je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 

tematický celok Vnútorná stavba tela rastlín a húb, ktorý je zaradený do 6. ročníka základnej školy. Tento tematický celok sa 

zameriava na sprístupnenie poznatkov o stavbe jednotlivých častí nekvitnúcich a kvitnúcich rastlín a húb, ich rozmnožovaní. 

Vyučovacej hodine obsahovo zameranej na koreň predchádzajú hodiny, v priebehu ktorých si žiaci mali osvojiť základné 

vedomosti o stavbe tela kvitnúcich a nekvitnúcich rastlín. Pripravená metodika sa zameriava na oboznámenie žiakov 

o vybraných typoch koreňov a ich význame pre rastlinu.  

PRIEBEH VÝUČBY  
V rámci metodiky sa využíva Model 5E. 

 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
V úvode vyučovacej hodiny učiteľ vyzve žiakov, aby sa rozdelili do skupín (odporúčaný počet žiakov v skupine 4 ‒ 5). Každá 

skupina dostane k dispozícii vzorky nadzemných a podzemných častí rastlín, ktoré sú ale od seba oddelené (napríklad ľuľok 

zemiakový, fazuľa obyčajná, lipnica lúčna, mrkva obyčajná, púpava lekárska, cibuľa kuchynská, pšenica letná). Úlohou žiakov 

je priradiť jednotlivé koreňové sústavy k nadzemný častiam rastlín a určiť rodový a druhový názov rastlín.  

Úloha 1: 

Priraďte koreňové sústavy k nadzemným častiam rastlín a určte rodový a druhový názov danej rastliny.  

 

Následne učiteľ vedie so žiakmi rozhovor, z ktorého by malo vyplynúť, že: 

 koreň predstavuje podzemný orgán vyšších rastlín, ktorý ich zvyčajne upevňuje v pôde (mechanická funkcia) a čerpá 

z pôdy vodu a v nej rozpustené minerálne látky (fyziologická funkcia). Sekundárne môže koreň plniť funkciu 

zásobného orgánu, prípadne môže ísť o orgán vegetatívneho rozmnožovania, 

 koreňová sústava predstavuje súbor všetkých koreňov jednej rastliny, 

 rozlišujeme dva typy koreňovej sústavy: primárna koreňová sústava – má vytvorený hlavný koreň a z neho 

vyrastajúce bočné korene; a vedľajšia koreňová sústava – hlavný koreň zaniká a jeho funkciu preberá zväzok 

bočných koreňov.  

 

Žiaci na základe získaných informácii vyplnia tabuľku v prvej úlohe pracovného listu.  

Poznámka: 

Učiteľ si môže vopred pripraviť rôzne vzorky rastlín, prípadne si ich nechať naklíčiť. Je vhodné, ak učiteľ vyberie také druhy 

rastlín, s ktorými sa žiaci mohli stretnúť v bežnom živote alebo na vyučovacích hodinách biológie. V prípade, že má 

nedostatok vzoriek rastlín, môže ich nahradiť obrázkami koreňových sústav a nadzemných častí rastlín. 
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SKÚMANIE (CCA 22  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny využijeme riadené bádanie, kedy učiteľ predstaví žiakom problém a oni navrhnú spôsob 

bádania. Prostredníctvom bádania žiaci zistia, či v koreni rastlín dochádza k aktívnemu príjmu vody z okolitého prostredia. 

Pred bádaním učiteľ položí žiakom otázky, ktorými nadviaže na už získané vedomosti: 

 Ktoré zložky prostredia sú nevyhnutné pre život rastliny? 

 Ktoré funkcie plní koreň ako súčasť rastliny? 

 Ktoré látky prijíma rastlina prostredníctvom koreňa? 

 Existuje rozdiel v príjme vody medzi vyššími a nižšími rastlinami? 

 Ktoré faktory môžu ovplyvniť schopnosť koreňa prijímať vodu? 

 

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi by malo vyplynúť, že primárnym orgánom rastlín v súvislosti s príjmom vody je koreň. Koreňové 

vlásky pokrývajú koreň a zväčšujú jeho absorpčnú plochu. Príjem vody je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, ako napríklad 

množstvo vody v pôde, množstvo kyslíka a rozpustených látok, teplota, veľkosť pôdnych častíc.  

Následne učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli nad tým, či môže v koreni dochádzať k príjmu vody aj v čase, kedy rastlina 

nemá listy (zadanie problémovej úlohy). Ich úlohou je diskutovať v skupine o zadanom probléme, navrhnúť predpoklad 

a spôsob jeho overenia. Následne spolu s učiteľom diskutujú o experimente a spoločne navrhnú postup, ktorí budú 

realizovať. Žiaci postupujú podľa zadaných úloh v pracovnom liste. 

 

Problémová úloha: 

Dokáže rastlina prijímať vodu aj v období, kedy nemá listy? 

Úlohy 2. – 6: 

Sformulujte predpoklad o príjme vody koreňom v období, kedy rastlina nemá listy. 

Navrhnite postup experimentu na overenie predpokladu. 

Vytvorte nákres pozorovania. 

Porovnajte výsledok experimentu so svojim predpokladom. 

Sformulujte záver experimentu. 

 

Možné predpoklady žiakov: 

 V koreni rastliny bez prítomnosti listov nedochádza k príjmu vody. 

 V koreni rastliny bez prítomnosti listov dochádza k príjmu vody. 

 

Predpokladaný návrh experimentu: 

1. Pripravíme si časť koreňa pre experiment (najvhodnejší je petržlen). 

2. Približne do jednej tretiny koreňa vyhĺbime dieru. 

3. Dieru v koreni naplníme hustejším sirupom. 

4. Dieru v koreni uzavrieme zátkou, v ktorej je zasunutá dlhšia sklená rúrka. 

5. Okolie zátky uzavrieme voskom. 

6. Koreň približne do troch štvrtín ponoríme do pohára s vodou, ktorú zafarbíme potravinárskym farbivom. 

7. Koreň petržlenu v pohári upevníme pomocou špáradiel. 
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Poznámka: 

Pre realizáciu experimentu okrem koreňa petržlenu môžeme využiť aj koreň mrkvy alebo hľuzu ľuľka zemiakového. Pri koreni 

petržlenu však môžeme vďaka zafarbeniu vody potravinárskym farbivom lepšie pozorovať schopnosť koreňa prijímať vodu 

zo svojho okolia. 

Odporúčame, aby kvôli bezpečnosti práce, dieru do koreňa vyhĺbil učiteľ. 

Zátku so sklenou rúrkou je potrebné poriadne utesniť voskom, aby prijatá voda neunikala cez odrezanú časť koreňa. Budeme 

tak môcť pozorovať zriedenie a zafarbenie sirupu v diere v koreni a stúpanie hladiny roztoku v sklenej rúrke. 

VYSVETLENIE (CCA 3  MIN.): 
V priebehu realizácie experimentu žiaci zistia, že došlo k zmiešaniu sirupu s roztokom v pohári, do ktorého umiestnili koreň 

petržlenu a zároveň došlo k zvýšeniu hladiny sirupu v sklenej rúrke. Dokázali tak, že v koreni dochádza k príjmu vody aj 

v čase, keď rastlina nemá listy. Žiaci interpretujú svoje zistenia, ktoré konfrontujú so svojimi predpokladmi. Následne učiteľ 

oboznámi žiakov s novými informáciami, ktorými doplní ich odpovede. 

Učiteľ upozorní žiakov na existenciu aktívneho a pasívneho transportu vody a v nej rozpustených látok v koreni. Z rozhovoru 

učiteľa so žiakmi by malo vyplynúť, že: 

 Aktívny príjem vody prevláda na jar, keď rastlina ešte nemá vytvorené listy. Pri tomto príjme voda prechádza 

cez bunkovú stenu a cytoplazmatickú membránu do bunky. 

 K pasívnemu príjmu vody do koreňa dochádza v čase, keď má rastlina listy. Pri vyparovaní vody cez listy vzniká 

v rastline podtlak, ktorý spôsobí pasívne nasávanie vody z pôdy cez koreňové vlásky. Pri pasívnom príjme 

preniká voda do drevnej časti cievneho zväzku priestormi medzi jednotlivými bunkami. 

 Každá rastlina má určitú toleranciu, ktorá ovplyvňuje schopnosť koreňa prijímať vodu. 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.): 
V rámci rozpracovania učiteľ pripraví pozorovanie priečneho rezu koreňom mrkvy. Prostredníctvom pozorovania priečneho 

rezu koreňom sa žiaci oboznámia s jednotlivými časťami koreňa, ktoré zakreslia do pracovného listu. 

Úloha 7: 

Pozorujte priečny rez koreňom. Porovnajte priečny rez koreňa v mikroskope s nákresom priečneho rezu koreňa v pracovnom 

liste. Do nákresu priečneho rezu koreňa doplňte názvy jednotlivých častí koreňa. 

Pohár s vodou a rozpusteným 

potravinárskym farbivom 

Koreň mrkvy 

Špáradlo 

Diera naplnená sirupom 

Sklená rúrka Zátka 

146 / 503



Na povrchu koreňa mrkvy žiaci uvidia pokožku, ktorá je tvorená krycím pletivom a vyrastajú z nej koreňové vlásky. V strede 

koreňa sa nachádza stredný valec, v ktorom sú lokalizované cievne zväzky tvorené vodivým pletivom. Medzi pokožkou a 

stredným valcom je primárna kôra (dužina) tvorená základným pletivom. 

V priebehu pozorovania priečneho rezu koreňom učiteľ položí žiakom doplňujúcu otázku: 

 Ktorá časť koreňa je najdôležitejšia pri prijímaní vody a živín z pôdy? 

Poznámka: 

V prípade dostatočných zručností môžu žiaci zhotoviť vlastný nákres pozorovania priečneho rezu koreňom. 

 

HODNOTENIE (CCA 4  MIN.): 
V priebehu realizácie experimentu sa pozornosť žiakov zameriavala predovšetkým na zistenie, či v koreni dochádza k príjmu 

vody aj v čase, keď rastlina nemá listy. Rovnako mali možnosť pozorovať vnútornú stavbu koreňa. Žiaci riadeným bádaním 

zistili, že vďaka aktívnemu príjmu vody je rastlina schopná prijímať vodu. Učiteľ preto vyzve žiakov, aby vysvetlili, aké funkcie 

plnia jednotlivé časti koreňa, ktoré sa zúčastňujú pri príjme a vedení vody. 

Úloha 8: 

Vysvetlite, aké funkcie plnia uvedené časti koreňa pri príjme a vedení vody:  

 a) pokožka  

 b) koreňové vlásky  

               c) cievne zväzky  

 

ZDROJE 
Biologická olympiáda, 53. ročník – školský rok 2018/2019. Okresné kolo – Kategória D. Prakticko-teoretická časť. [cit. 2020-

08-03]  

 Dostupné na https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/53.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk,%202018-

2019/ok/kat.d/b53okdul19.pdf 

Driver, R. et al, Making Sense of Secondary Science: Research into Children's ideas. London: Routledge, 1994. [cit. 2020-07-

08] 

Dostupné na 

http://www.classzone.com/books/misconception_fl_broward/page_build.cfm?content=misconcept_data3_div6

&state=none 

Gültekin, M., & Topsakal, U. U. (2014). Diagnosing students’ misconceptions about plant parts in Turkey. Int. J. Hum. Soc. 

Sci, 4, 134-142. 

Jackson, R. B., Sperry, J. S., & Dawson, T. E. (2000). Root water uptake and transport: using physiological processes in global 

predictions. Trends in plant science, 5(11), 482-488. 

Lorbeer, G. C., & Nelsonová, L. W. (1998). Biologické pokusy pro děti. Praha: Portál. 197 s. 

Uhereková, M. et al. (2009). Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: 
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Zdroje použité pri tvorbe pracovného listu 

Priečny rez koreňa. [cit. 2020-08-20] 

 Dostupné na https://id.pinterest.com/pin/692358142684619188/ 
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AKO PRIJÍMAJÚ RASTLINY POTRAVU?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Stonka 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uvedomiť si dôležitosť prúdenia látok stonkou 

 Pozorovať cievne zväzky v stonke 

 Uviesť príklady rastliny s dužinatou a drevnatou 
stonkou 

 Opísať stavbu dužinatej stonky pomocou pojmov: 
pokožka, cievny zväzok, lyková, drevná časť, 
organické a anorganické látky 

 Naplánovať postup 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpokladať výsledok experimentu 

 Pozorovať 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať časti rastlinného tela (byliny a dreviny) 

 Poznať stavbu koreňa 

 Uviesť príklady na organické a anorganické látky 

 Ovládať prácu s fotoaparátom, lupou, stereolupou, smartfónom 

 Praktická zručnosť pri práci s mikroskopom a pri príprave natívneho preparátu 

Riešený didaktický problém 

Uvedomiť si, že rastliny sú živé organizmy, ktoré prijímajú výživu vo forme vody a v nej rozpustených 
minerálnych látok, ktorú cievne zväzky rozvádzajú do listov. Rastliny sú žiakmi často prezentované iba ako 
producenti kyslíka a sacharidov, ktoré potrebujú k životu len vodu a oxid uhličitý. V rastlinách sa nachádzajú 
duté rúrky – cievne elementy xylému a floému, prostredníctvom ktorých je voda a v nej rozpustené živiny 
rozvádzané do všetkých časti rastliny. Je dôležité upriamiť pozornosť žiakov na cievne elementy, smer ich 
prúdenia a látky, ktoré v nich prúdia, aby drevnú časť nevnímali iba ako súčasť drevín. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 Suché konáre duba  (hrubé ako ceruza), stonky 
plamienka plotného (prípadne duté steblá tráv, 
pšenice),  pumpa na bicykel, gumená hadica, 
stonka zeleru (listy čínskej kapusty), listy 
(skorocel širokolistý, úzkolistý) prípadne listy 
zelenca chochlatého,  kvety bielo kvitnúcich 
rastlín (napr. margaréta, sedmokráska, 
chryzantéma, klinček a pod.), farby na 
potraviny, nožnice, nôž, stereolupa, lupa, 
sklenené nádoby (poháre, kadičky), odmerný 
valec, lyžička, skúmavky, stojan, preparačná 
súprava, voda 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, vyplnenie „Predikčnej karty“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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PRÚDENIE ROZTOKOV V RASTLINNOM ORGANIZME 

(PRÚDENIE LÁTOK STONKOU) 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Uvedomenie si prúdenia látok v rastlinnom organizme prostredníctvom cievnych elementov xylému a floému. 

Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Žiaci na začiatku vyučovacej hodiny vyplnia ľavú časť nástroja formatívneho hodnotenia „Predikčnú kartu“, ktorá je súčasťou 

prílohy. Po jej vyplnení začnite interaktívnou demonštráciou. Žiakom ukážte napr. mach, sedmokrásku obyčajnú, margarétu 

bielu a premietnite snímok s fotografiou listnatého a ihličnatého stromu, ktorý už poznajú. Žiaci majú uviesť názvy rastlín 

a popísať ich vzhľad. 

Veďte so žiakmi dialóg.  

Otázky: 

1. Aké druhy rastlín môžete nájsť po ceste do školy? 

2. Aké druhy rastú v okolí školy? 

3. Ako môžete zistiť, či rastliny prijímajú potravu? 

Poznámka: 

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi má vyplynúť: Žiaci uvedú rastliny, ktoré si pamätajú a poznajú. Niektorí žiaci možno budú 

vedieť, že rastliny prijímajú výživu koreňmi, pretože ich hnojíme, aby lepšie rástli. Rastliny nemusia byť iba byliny, ktoré majú 

dužinatú stonku, ale patria sem aj dreviny  a kry s drevnatou stonkou. Taktiež sa už žiaci učili a majú vedieť, že stromy majú 

drevnatú stonku a ich telo tvorí koreň, kmeň a koruna. Stromy môžu byť ihličnaté alebo listnaté.  

Úloha 1: 

Navrhnite, odkiaľ, kam stúpa voda a v nej rozpustené látky v rastline. 

 

Žiakom necháte priestor pre vyjadrenie ich názorov, myšlienok, nápadov. Môžete spoločne so žiakmi na tabuľu načrtnúť 

schému rastliny, kde vyznačia cestu vody od koreňov k listom. 

Vyzvete žiakov, aby sa zamysleli nad tým, ako sa voda dostane z koreňov až do listov? 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 
Na výskumnú otázku žiaci  získajú odpoveď riadeným bádaním. 

Poznámka: 

Všetky pozorovania a pokusy na uvedenú tému (prúdenie látok v rastlinnom organizme) možno uskutočniť demonštračne, 

alebo rozdeliť žiakov po skupinkách s tým, že každá skupinka bude pracovať na inej úlohe. Uvádzame 5 úloh. Učiteľ so žiakmi 

nemusí uskutočniť všetky úlohy, môže si vybrať 1-2 a prostredníctvom nich demonštrovať žiakom prítomnosť cievnych 

zväzkov v rastlinách. 

Úloha 2: 

Čo sa stane s kvetom, ktorý ponoríte do zafarbenej vody?  

149 / 503



Do skleneného pohára nalejte  0,5 dcl vody a pridajte 2 čajové lyžičky potravinárskej farby. Fixkou označte výšku vodnej 

hladiny.  Do pohára vložte rastlinu s bielymi kvetmi a skráťte jej stonku pod vodnou hladinou o 5 cm. Do druhého skleneného 

pohára vložte rastlinu s bielymi kvetmi, tá bude slúžiť ako kontrola. Po 10 minútových intervaloch zhotovte 

fotodokumentáciu rastlín v pohároch, na konci vyučovacej hodiny pozorovanie vyhodnoťte. Vysvetlite, prečo došlo k zmene 

farby kvetu.  

Poznámka: 

Potravinársku farbu kúpite v potravinách alebo v drogérii. Najlepšia je prášková. Pri pozorovaní kvetov je dôležité, aby boli 

kvety čerstvé, pretože v opačnom prípade sa pokus nemusí vydariť. Pokus si môžete pre žiakov pripraviť aj deň vopred. Pri 

neúspešnom pokuse si môžete so žiakmi pozrieť aj video (videí s farbením kvetov je na internete veľmi veľa). Tiež je dôležité, 

aby ste časť stonky pod vodnou hladinou zrezali, pretože kvet sa skôr zafarbí.   Očakávajte, že  žiaci vyslovia predpoklad: kvet 

postupne zvädne, zhnije, scvrkne, zafarbí sa. 

Úloha 3: 

Čo si myslíte, ktorá časť stonky sa zafarbí? 

 

Do skleneného pohára nalejte 1,5 dcl vody a pridajte 2 čajové lyžičky potravinárskej farby. Stonkový zeler (2 ks) vložte do 

pohára so zafarbenou vodou. Po uplynutí rôzne dlhej doby (20,25,30 a 35 minút) prvú stonku priečne rozrežte na 0,5 cm  

kúsky. Druhú stonku rozrežte pozdĺžne. Obe stonky pozorujte stereolupou, prípadne lupou. Uvidíte, ako vysoko, a ako rýchlo 

vystúpil farebný roztok v stonke. Zdôvodnite, ktorá časť stonky sa zafarbila, a prečo? Zhotovte fotodokumentáciu. Svoj 

snímok porovnajte s obrázkom v pracovnom liste. Žiakom premietnite prostredníctvom interaktívnej tabule obrázok stonky 

zeleru z pracovného listu. Úlohou žiakov bude vyznačiť na priereze stonky: drevo, lyko a dužinu. 

Poznámka: 

Očakávame, že žiaci vyslovia predpoklad: zafarbí sa vonkajšia časť stonky (pokožkové bunky), stred stonky, stonka zostane 

nezafarbená. Ak nemáte k dispozícii stonky zelera môžete použiť aj čínsku kapustu. 

Úloha 4: 

Existujú v rastlinách duté rúrky? 

 

Do skleneného pohára nalejte 1,5 dcl vody (z vodovodu, voda nesmie mať bublinky). Jeden koniec gumenej hadice pripojte 

na pumpu bicykla. Na druhý koniec hadice nasuňte suchú stonku duba (s dĺžkou 15 cm a hrúbkou ako ceruza) tak, aby dobre 

tesnila. Stonku ponorte do pohára s vodou a vháňajte do stonky vzduch.  Pozorovanie zaznamenajte na smartfón (video). 

Vysvetlite, ako sa dostal vzduch cez stonku do vody.  

Úloha 5: 

Môže stonka predstavovať dutú slamku?  

 

Do skleneného pohára nalejte 1,5 dcl vody. Suchý konárik plamienka plotného s dĺžkou 15 cm vložte jedným koncom do 

pohára s vodou. Druhý koniec konárika vložte do úst a fúkajte. Pozorovanie zdôvodnite.  

Zamyslite sa: Aký je rozdiel medzi slamkou a cievnym zväzkom? 

Poznámka: 

Očakávajte, že žiaci vyslovia predpoklad: trávy majú duté stonky, prípadne obilniny, slama ma dutú stonku. 
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Úloha 6: 

Ako môžete zistiť, koľko cievnych zväzkov vstupuje zo stonky do listu? 

 

Pokúste sa stopku listu skorocelu (kopijovitého aj vajcovitého) ťahom priečne pretrhnúť v smere cievnych zväzkov. Zistite 

počet cievnych zväzkov, ktoré sa nachádzajú v oboch listoch. Ak nemáte k dispozícii listy skorocelu, môžete použiť aj listy 

zelenca chochlatého (izbová rastlina). 

Poznámka: 

Očakávajte, že žiaci vyslovia predpoklad, že ich môžu zrátať voľným okom zo žilnatiny listov, prípadne pozorovať 

mikroskopom priečny rez stonkou. Ak žiaci vyslovia iný predpoklad než očakávate, žiakov neopravujte. Majú uskutočniť 

pozorovania, aby sa sami presvedčili o platnosti ich tvrdení. Žiakom nechajte priestor, aby sa pokúsili vysvetliť pozorovaný 

dej. 

 

Po realizácii pozorovaní  vysvetlite žiakom, že cievne zväzky majú dve časti: voľne priechodné hrubšie rúrky tvoria časť, ktorú 

voláme drevo a sieťovitými priehradkami predelené užšie rúrky tvoria časť nazývanú lyko. Drevo vedie roztoky 

anorganických látok a vody od koreňa k listom a lyko roztoky organických látok z listov do iných častí rastlín. 

REFLEXIA  (CCA 5  MIN.):  

Žiaci diskutujú o svojich pozorovaniach. Potvrdia svoj predpoklad, že stonky rastlín majú v sebe cievne zväzky. Cievne zväzky 

umožňujú, aby sa roztoky dostali v rastline tam, kde ich rastlina potrebuje, aby ich zabudovala do svojich buniek. Žiakom 

sprístupnite prostredníctvom interaktívnej tabule animáciu „Ako prebieha transport vody a cukru v rastline“. 

https://www.saps.org.uk/animations/plant_biology/index.html?video=1                                                                                                                                           

Animáciu môžete kedykoľvek zastaviť a vysvetliť žiakom ktorými smermi prúdi cukor a voda, stavbu koreňa, stonky a listov. 

Žiaci v závere vyučovacej hodiny vyplnia opäť tú istú Predikčnú kartu. 

Dobrovoľné úlohy pre žiakov:  

Koľko rokov má strom? (Zistite vek stromu podľa obrázka v prílohe (priečny rez kmeňa stromu), prípadne žiaci môžu mať 

k dispozícii aj prierez kmeňa, na ktorom budú priamo počítať letokruhy ( ak má učiteľ takúto možnosť). 

Vytvorte priečny model stonky (použite farebné slamky a plastelínu) 

 

ZDROJE 
Ako prebieha transport vody a cukru v rastline [on-line] cit. 10.9.2020, dostupné z 
https://www.saps.org.uk/animations/plant_biology/index.html?video=1 
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Nástroj formatívneho hodnotenia: „Predikčná karta“ 

 

Meno žiaka: Trieda: Dátum 

Téma: Stonka 

Pred preberaním učiva 

STONKA 

Po preberaní učiva 

Pravdivý 

výrok 

Nepravdivý 

výrok 

Pravdivý 

výrok 

Nepravdivý 

výrok 

P N Byliny majú dužinatú stonku. P N 

P N Dreviny majú drevnatú stonku. P N 

P N Kmeň predstavuje zhrubnutú stonku. P N 

P N Podľa letokruhov sa určuje vek stromov. P N 

P N V stonke sa nachádzajú duté rúrky – cievne zväzky. P N 

P N Cievny zväzok je zložený z drevnej a lykovej časti. P N 

P N Drevná časť vedie vodu a anorganické látky z koreňov až k listom. P N 

P N Lyková časť vedie organické látky z listov ku koreňom. P N 
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ČÍM DÝCHAJÚ RASTLINY? 

Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
List 

ISCED2/6. ZŠ, 1. 8r. G 
 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Pozorovať bunky mikroskopom 

 Vysvetliť základné funkcie listu kvitnúcej rastliny 

 Popísať základnú stavbu listu: stopka, čepeľ, žilky 

 Vysvetliť, že žilky sú tvorené cievnymi zväzkami 
ktoré spájajú koreň cez stonku s listami 

 Spoznať v pokožke listu prieduch a nakresliť ho 

 Uviesť funkcie prieduchov (výmena kyslíka a oxidu 
uhličitého a hospodárenie s vodou). 

 Vysvetliť význam chlorofylu pre fotosyntézu 

 

 Formulovať hypotézu 

 Navrhnúť postup pozorovania 

 Manipulovať s pomôckami 

 Zaznamenať výsledok pozorovania 

 Formulovať záver 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť  časti tela kvitnúcich rastlín 

 Zdôvodniť prítomnosť cievnych zväzkov v koreni a stonke 

 Vysvetliť  fotosyntézu ako tvorbu látok v rastlinných bunkách za vzniku kyslíka 

 Odlišovať fotosyntézu a dýchanie 

 Zhotoviť jednoduchý schematický nákres 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa už stretli s pojmom fotosyntéza v súvislosti s  významom rastlín pre život na Zemi. Majú základnú 
informáciu o tom, že rastliny potrebujú  k svojmu životu a rastu vodu, oxid uhličitý, slnko a pôdu. Pri raste 
uvoľňujú do vzduchu kyslík, ktorý živočíchy (aj rastliny!) dýchajú.  Spätná väzba z minútových lístkov je 
príležitosťou odstrániť pretrvávajúcu miskoncepciu typu „rastliny vydychujú kyslík“ alebo „dýchajú len 
živočíchy“.  Cieľom je, aby žiaci vnímali rastlinu ako celok funkčne prepojených orgánov. Všímajte si preto 
tie štruktúry listu, ktoré plnia hlavné funkcie: tvar prieduchov,  prítomnosť chlorofylu v bunkách listov 
a cievne zväzky v liste.  
Žiaci  samostatným pozorovaním zisťujú, kde dochádza k výmene plynov  medzi rastlinou a vzduchom. 
Svoje poznatky o cievnych zväzkoch v koreni  a stonke doplnia zistením o ich pokračovaní v liste. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 
 

 Živý materiál  -  listy (skorocel, špenát, uhorka) 

 Petriho miska (pre dvojice)  
Odporučené:  

 Stereolupa alebo digitálny mikroskop 

 Preparát listovej pokožky 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Minútový lístok 

 Záverečná „hádanka“ 
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LIST  

ÚVOD  

Metodika je využiteľná samostatne, okrem 6. ročníka ZŠ sa dá využiť aj v 8. ročníku v tematickom celku Základné 

prejavy organizmov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
 

ZÁMER :  
Zaujať žiakov pozorovaním uvoľňovania plynu z listov ponorených vo vode a diskutovať o tom, čo to znamená. 
 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Začnite interaktívnou demonštráciou. Každej dvojici žiakov dajte na lavicu Petriho misku s vodou a čerstvý list. 

Úloha 1: 

Ponorte list pod vodu (list nemá plávať na vode) lícom dole a pozorujte ho. 

Opíšte, čo vidíte. 

 

Žiaci postrehnú, že na liste sa tvoria bublinky vzduchu. Veďte s nimi dialóg.  

Otázky: 

1. Odkiaľ  sa berie plyn, ktorý sa z listov uvoľňuje v podobe bubliniek? 

2. Už ste sa niekedy potápali? 

3. Čo sa stane, ak vydýchnete pod vodou? 

4.  Môže to byť podobné aj s listami? 

5. Myslíte si, že list dýcha? 

 

Poznámka:  

Ako materiál poslúžia hladké listy zeleniny, ktoré majú jednoduchý tvar, na ktorej žiaci rozlíšia stopku, čepeľ a na nej 

žilky. Vhodné sú listy špenátu, kalerábu, červenej repy, rýchlenej uhorky ale aj listy niektorých izbových rastlín. 

Odporúčame vopred vyskúšať, ako rýchlo a s akou intenzitou sa tvoria bublinky. Do použitia ponorte stopky listov do 

vody.  

Namiesto  skorocelu sa dá v zime použiť na demonštráciu cievneho zväzku zelenec, v krajnom prípade stačí fotografia 

komentovaná učiteľom. 

Niektorí žiaci, ktorí dokážu spojiť pozorovaný jav s poznatkami o fotosyntéze dedukujú, že z listov sa uvoľňuje kyslík. 

Ak sa to nestane, naveďte ich ďalšou otázkou, či si spomínajú, aký plyn uvoľňujú rastliny pri fotosyntéze do vzduchu. 

Môžu vysloviť vlastnú, pravdepodobne nepresnú alebo skreslenú predstavu, ako sa to deje. Vyslovujú predpoklady. 

Pozorovať prieduchy pomocou lupy alebo na fotografii a vysloviť predpoklad, ako prieduchy fungujú a aký je ich 
význam pre rastlinu.  
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SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
ZÁMER :  

Žiakom oznámte názvy častí listu. Nakreslite schému listu na tabuľu a popíšte ju: Na liste vidíme stopku, čepeľ  a žilky. 

Žiaci nech kreslia s vami. Potvrdzujúcim bádaním majú získať poznatok, že plyn  z listu vychádza cez prieduchy. 

Výskumná otázka: 

Ako by sa dalo zistiť, odkiaľ presne plyn z  listovej čepele  vychádza? 

 

Žiaci navrhnú pravdepodobne pozorovať list lupou, čo môžeme uskutočniť. Obyčajné lupy však nemajú dostatočné 

zväčšenie, ktoré by umožnilo pozorovať bunky.  

 

Sú tri možnosti, ako žiakom sprostredkovať pohľad na prieduch: 

1. preložte niektorý pozorovaný list pod stereolupu a premietnite žiakom jeho spodnú stranu pri najväčšom 

možnom zväčšení lupy, 

2. majte pripravený preparát  listovej pokožky spodnej strany listu, vložte do digitálneho mikroskopu 

a premietnite pohľad na prieduchy, 

3. premietnite žiakom už hotovú mikrofotografiu pokožky listu, prípadne pracujte s obrázkom v učebnici (1). 

Poznámka:  

Stereolupa má tú výhodu, že pri troche šikovnosti môžete zaostriť na spodnú plochu listu, ktorý je v Petriho miske pod 

vodou a žiaci môžu uvidieť, že plyn vychádza z otvoreného prieduchu. Na zvädnutom liste môžete demonštrovať 

zatvorený prieduch. Zväčšenie je obmedzené možnosťami stereolupy. 

Obraz z mikroskopu môže sprostredkovať väčšie zväčšenie prieduchu v porovnaní so stereolupou, ale celistvosť listu je 

preparáciu narušený a tak už vychádzajúci plyn nevidno. 

 

 
Obr. 1  Prieduchy 

Úloha 2: 

Pred sebou vidíš otvorené prieduchy, ktoré majú tvar ako dve fazule otočené oproti sebe. Nakresli  jeden prieduch do 

zošita. Nakresli šípku, odkiaľ vychádza kyslík.  

Rastlina môže prieduchovú štrbinu uzavrieť. Nakresli  ako vyzerá prieduch, keď je zatvorený. 

 

Po nakreslení otvoreného a zatvoreného prieduchu vyslovujú žiaci predpoklad, kedy sa prieduch zatvorí.  Ich 

domnienky pravdepodobne nebudú správne. Môžete im poskytnúť podporu  pri uvažovaní riadeným rozhovorom.  
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VYSVETLENIE (CCA 8  MIN.): 
ZÁMER :  
Žiaci sa dozvedia, že z listov ponorených do vody uniká kyslík, ktorý vzniká pri fotosyntéze. Rastliny však aj dýchajú, ak 
nemôžu čerpať energiu zo svetla a vtedy vzniká oxid uhličitý a voda, ako keď dýchame my.  

K fotosyntéze potrebujú rastliny svetlo, vodu a oxid uhličitý zo vzduchu.  

Otázky: 

1. Kedy sa prieduch zatvorí? 

2. Keď veľa prší, prieduchmi sa odparuje z rastliny nadbytočná voda.  Má zvädnutá rastlina prieduchy otvorené alebo 

zatvorené?  

3. Všimni si, že v bunkách prieduchov sú chloroplasty. Sú zelené pre obsah farbiva chlorofylu. Najviac chloroplastov sa 

však nachádza v bunkách dužiny listu. Roztrhni list, ktorý bol  vo vode a presvedč sa. 

4. Chlorofyl má schopnosť pohltiť svetlo a využiť jeho energiu. Z oxidu uhličitého a vody tvoria rastliny pomocou tejto 

energie cukor a iné zložité látky. Pritom sa uvoľňuje kyslík. Čo sa však stane, ak budú rastliny dlho v tme? 

 

Žiaci nech vyslovia svoje predstavy, nech vyslovia svoje predpoklady o rastline v tme. Možno povedia, že rastlina 

nebude rásť, že nebude mať listy a vyrastú len dlhé byle, že nebude vytvárať kyslík a pod.  

 

Vysvetlite žiakom, že ak rastlinám k fotosyntéze chýba svetlo, musia získavať pre svoj život energiu dýchaním,  

podobne ako to robia živočíchy. Namiesto kyslíka vtedy prieduchmi uvoľňujú oxid uhličitý a vodu (keď dýchneme na 

sklo, vydýchnutá voda sa na ňom zachytí). 

Poznámka:  

Pomerne často dochádza miskoncepciám pri používaní pojmov fotosyntéza a dýchanie, žiaci ich vyjadrujú rôzne: 

„rastliny vydychujú kyslík“, „rastliny nedýchajú, dýchajú len živočíchy“, „fotosyntéza je dýchanie rastlín“ atď. 

Tu je príležitosť pomocou minútového lístka odhaliť nesprávne predstavy a ak sú pracovať ešte na ich korekcii. 

 

Overte minútovým lístkom (nájdete ho v EP na konci metodiky aj v prílohe), prípadne interaktívnym hlasovaním, ak 

ho bežne používate, či žiaci porozumeli základný rozdiel medzi fotosyntézou a dýchaním rastliny. 

Úloha 3: 

Vyplň minútový lístok:. 

Čo sa uvoľňuje prieduchmi listov pri fotosyntéze? 

Čo sa uvoľňuje prieduchmi rastlín pri dýchaní? 

Sledujte ako odpovedajú, pozrite si hneď odovzdané lístky a povedzte (premietnite) aké boli očakávané odpovede. 

Poskytnite vysvetlenie, ak je potrebné. 

ROZPRACOVANIE (CCA 4  MIN.): 
ZÁMER :  
Žiaci po pozorovaní cievnych zväzkov v liste skorocelu majú nájsť súvislosť medzi koreňom, stonkou a listom. Získať 
predstavu o smerovaní vody s rozpustenými živinami z pôdy do listov rastliny. Spoločne uvažovať, že aj naopak, látky 
vytvorené v liste rastliny sa môžu vrátiť do koreňov a uložiť sa tam do zásoby. 

Žiakom rozdajte listy skorocelu väčšieho Plantago major (ak budú asistovať, pôjde to rýchlo). Možno budú potrebovať 

pomoc pri roztrhnutí listu tak, aby sa cievne zväzky vytiahli. 

 Očakáva sa, že aspoň niektorí žiaci prídu na základe vlastnej úvahy nato, že okrem toho, že sa cievnymi zväzkami 

privádza do listov voda a v nej rozpustené látky z pôdy cez koreň a stonku, aj naopak, z listov sa môžu látky dostať do 

rôznych častí rastliny. 
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Úloha 4: 

Hádanka 

Chyť  list skorocelu za stopkou a pred špičkou. Opatrne roztrhni pletivo medzi žilkami a časti listu pomaly ťahaj od seba. 

Zo žiliek sa vytiahnu cievne zväzky, ktoré sú pevnejšie než  pletivo listu.  

 

Napíš/vysvetli, načo slúžia cievne zväzky v liste.                                         
 

Indície:  

1. Vieš už, načo slúžia cievne zväzky v koreni a v stonke. 

2. Práve sme hovorili o tom, že v listoch vzniká pri fotosyntéze cukor, škrob a iné látky. 

3. Veľa škrobu sa nachádza napríklad v zemiakových hľuzách, ktoré rastú v pôde.                   

HODNOTENIE (5  MIN) 
ZÁMER  
Dostať spätnú väzbu o porozumení podstaty učiva žiakmi, spätná väzba pre žiakov, korekcia nesprávnych predstáv. 

Aké je riešenie záverečnej hádanky? 

Vyhodnoťte odpovede na minútovom lístku a oboznámte žiakov s výsledkom. Koľkí sa pomýlili?  

Úplnejšiu spätnú väzbu o porozumení získate pomocou nadväzujúceho dialógu (môžete použiť aj vlastné otázky podľa 

situácie): 

Čo je potrebné, aby sa uskutočňovala fotosyntéza? Čo vzniká?  

Čo potrebujú rastliny k dýchaniu? 

 Čo vzniká pri dýchaní?  

Čo sa okrem kyslíka alebo oxidu uhličitého vylučuje listami cez prieduchy? 

Ako sa voda dostane z pôdy do listov? 

Ako reaguje rastlina na sucho? 

Poznámka:  

Môže vzniknúť miskoncepcia, že aj pri fotosyntéze vzniká voda. Listy môžu vyparovať prieduchmi prebytočnú vodu 

prijatú koreňom, napríklad ak ich veľmi polejeme, voda pri fotosyntéze nevzniká. Naopak, je potrebná k fotosyntéze. 

Tiež sa ešte stáva, že žiaci zamieňajú pojmy stopka a stonka. Všímajte si to a v prípade potreby opravte žiacke 

vyjadrenia, zopakujte rozdiel. Môžu dostať príležitosť aj spolužiaci. 

Môžete venovať trochu času práve nejasnostiam, ktoré odhalíte, diskutovať o naučenom alebo doplniť informácie 

o ďalšie súvislosti. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 Živý materiál – listy rastlín je potrebné vopred skúsiť, či je vhodný na pozorovanie. Väčšinou nie je problém, 

ale skúste aj iné alternatívy rastlín, najmä v zimnom období je metabolizmus rastlín menej intenzívny. 

 Niektorí žiaci nevedeli formulovať vlastný predpoklad, pamätajme však, že schopnosti človeka rastú 

príležitosťami.  

 Žiaci mali niekedy zaujímavé otázky, napríklad: „Ako si rastlina vyberá zo vzduchu pri fotosyntéze len CO2 

alebo len O2 ak dýcha?“ 

 Niektorí učitelia použili na potvrdenie dýchania a fotosyntézy merací senzor CO2 a O2, okrem digitálneho 

mikroskopu použili interaktívnu tabuľu, fotoaparát, USB mikroskop, notebooky napojené na wifi. 

 Metodika bola s minimálnou modifikáciou úspešne použitá v on-line výučbe. 

 Postup sa hodí aj  pre TC Základné prejavy organizmov v 8. roč. ZŠ. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
1. UHEREKOVÁ M. BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vyd. 

Bratislava: Expol Pedagogika, 2017. 96 s. ISBN: 978-80-8091-412-7. 
 
Obrázky: 

1. Prieduchy on-line http://plato.acadiau.ca/courses/biol/kristie/biol2043/lily-lower-epidermis.jpg 
2. Fotografia listu skorocelu: autorka 
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159 / 503



 

 

Digitálny prostriedok k téme 
 
 

1. Snímok prieduchov z mikroskopu (pokožka spodnej strany listu) 
 

 
 

 
2. Cievne zväzky v liste skorocelu 
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KDE SA VYTVORÍ NA STROME HRUŠKA?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Plod a semeno – ich vývoj (význam častí kvetu) 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného  gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Na základe pozorovania a analýzy konkrétneho prípadu 

žiak vyvodzuje záver o premene piestika na plod so 
semenami 

 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu  

 Pozorovať/merať  

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Poznať základnú stavbu rastlinného tela a jednotlivé časti vedieť identifikovať na obrázku (koreň, stonka, kvet, list) 

 Poznať základnú stavbu kvetu a jednotlivé časti vedieť identifikovať na obrázku (kališný lístok a korunný lupienok, 
resp. okvetné lístky, kvetné lôžko, kvetná stopka, piestik, tyčinky) 

 Práca s pinzetou a lupou, prípadne s internetom (podľa zvoleného variantu) 

 Pokiaľ chceme, aby mala aktivita heuristický a nie overovací charakter, žiaci by nemali byť oboznámení s významom 
jednotlivých častí kvetu – o úlohe piestika sa môžu dozvedieť až po realizácii aktivity 

Riešený didaktický problém 

Vo vyučovaní biológie sú všeobecne problematické javy, ktoré nie sú bezprostredne pozorovateľné najmä z časových 

dôvodov. Časté využívanie modelov vedie k prílišnej schematizácii, kedy žiaci pri overovaní vedomostí vedia označiť 

jednotlivé časti na nákrese, avšak na konkrétnej rastline ich ešte nikdy neidentifikovali. Tvorba plodu a semena je 

vhodným javom, ktorý sa dá skúmať na makroskopickej úrovni pomocou konkrétnych príkladov (induktívne)  a modifikuje 

žiacku predstavu o živote rastliny ako o dynamickom deji. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (vhodné sú maximálne 4 členné 
skupiny, ale možné realizovať aj vo dvojiciach) 

 

Verzia 1: 

 Farebne vytlačený  pracovný list pre každú skupinu 
(príloha 1); powerpointová prezentácia s obrázkami z 
pracovného listu (príloha 2) 

Verzia 2: 

 Niekoľko rastlín kapsičky pastierskej v kvete aj 
s vytvorenými šešuľkami; pinzeta a lupa 

Verzia 3: 

 Prístup k internetu pre každú skupinu, resp. pre 
každého žiaka 

Verzie je možné aj ľubovoľne kombinovať (napríklad pri 

využití hľadania v informačných zdrojoch (verzia 3) je 

možné použiť aj pripravenú prezentáciu (príloha 2, verzia 

1). Prístup k tabletom šetrí zdroje (farebná tlač). 

 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Závisí od zvolenej verzie (hodnotenie prezentovaných záverov - plod so semenami sa vytvorí z piestika); posudzovanie 
argumentácie vytvorených záverov v súvislosti s pôvodnými predpokladmi; vypracovanie pracovného listu (treba žiakov 
upozorniť pred priebehom aktivít  a povzbudzovať ich k tvorbe poznámok k jednotlivým obrázkom a pod.); jednoduchý 
minútový lístok (príloha 3). 

 
Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD. 
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PLOD A SEMENO  

ÚVOD  
Metodiku je vhodné aplikovať ako medzistupeň osvojovania stavby kvetu a stavby semena a plodu, pričom žiaci sa 

oboznámia s niektorými funkciami častí kvetu. Je teda dôležité, aby sa žiaci na predošlej hodine vopred nedozvedeli o funkcii 

piestika v zmysle uchovávania vajíčok, aby mala úloha pre žiakov nie potvrdzujúci, ale heuristický charakter. Vhodné je 

predstaviť stavbu kvetu z hľadiska vonkajšieho pozorovania, následne nadviazať aktivitou o tvorbe plodu a semien a na jej 

základe vyvodzovať o funkciách jednotlivých častí kvetu. Metodika môže byť zároveň úvodným vstupom ku triedeniu 

plodov - za plody totiž žiaci často považujú len tie, ktoré sú dužinaté. Šešuľka kapsičky pastierskej tak môže tvoriť podnet 

k skúmaniu vlastností jednotlivých plodov a k potrebe ich klasifikácie. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 8  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je nadviazať na predchádzajúce poznatky a pomocou nich vytvoriť situáciu, v ktorej žiaci 

nepoznajú správne riešenie, ale môžu ho na základe doterajších skúseností predpokladať. Rozdajte žiakom pracovné listy a 

prezentujte je im nasledovnú situáciu: 

Rastliny sa rozmnožujú pomocou semien. Tie sú často obalené plodom. My, ľudia, aj živočíchy tieto plody niekedy jeme 

a tak pomáhame rastlinné semená rozširovať. Z čoho však tieto časti rastliny vznikajú? Premenia sa na plod listy rastliny, či 

jej stonka alebo kvet? Stane sa z tyčiniek súčasť plodu? 

Na základe tohto úvodu so žiakmi sformulujte základnú otázku, ktorá môže znieť nasledovne: z ktorých častí rastliny vzniká 

plod a semená? Žiaci si zopakujú základnú stavbu rastlinného tela a kvetu dopĺňaním do obrázka a pomocou obrázka 

vizualizujú predpoklad, keď zvýraznia časť o ktorej si myslia, že z nej vznikne plod. 

Úloha 1: 

Do obrázka dopíšte základné časti rastlinného tela (A; B; C) a časti kvetu (1; 2; 3; 4). 

Zvýraznite časť o ktorej si myslíte, že z nej vznikajú plody a semená. 

Navrhnite postup, ktorým by sa dalo dokázať, že plod vzniká práve z tejto časti: 

 

Povzbudzujte žiakov k tomu, aby v skupine navrhli, akými spôsobmi by svoj predpoklad overili. Skupiny svoj návrh 

prezentujú, navzájom okomentujú, pričom sa zvolí variant, ktorý je vopred pripravený. Tu očakávame návrhy ako „dlhodobé 

pozorovanie tvorby konkrétneho plodu a jeho zaznamenávanie“ (vo formulácii slovami žiakov). Dobré je poukázať na 

správnosť takéhoto návrhu a nabádať k rozmýšľaniu nad ďalšími riešeniami. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 21  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky žiaci pomocou dvoch úloh overujú v skupine predpoklad, pričom analyzujú stavbu tela 

kapsičky pastierskej v nasledujúcich úlohách. 

Úloha 2:  

Preštudujeme rastlinu, na ktorej veľké množstvo plodov dozrieva postupne a preto na nej môžeme pozorovať ich postupný 

vývoj. Jej plody majú srdcovitý tvar, ktorý je rozdelený na dve polovice. Semená sú ukryté vo vnútri plodu. 

Označ na obrázku kapsičky pastierskej (latinsky Capsella bursa pastoris L.) nasledovné časti: list, stonka, kvet, kvetný púčik, 

plod so semenami. 

 

 

Pri riešení úlohy žiaci aplikujú všeobecné poznatky na konkrétny príklad 

a k úvahe o vývoji plodu ich navádza, že plody pri kvetoch sú menšie, teda 

pôsobia ako mladšie. Na kapsičke pastierskej navádza k tomuto záveru aj 

postavenie plodov (čím sú nižšie, tým sa vzdialenosť medzi nimi rozširuje, 

postavenie plodov pri súkvetí sa už svojím rozmiestnením podobá na 

samotné súkvetie). Žiaci často považujú v prípade tohto druhu plody za 

listy. V texte k tejto úlohe je však popis plodov dostatočne podrobný na to, 

aby plody na obrázku identifikovali, čo rieši aj bežnú mylnú predstavu ľudí 

o tejto časti tela pastierskej kapsičky. 

 

 

V nadväznosti na tento záver žiaci skúmajú, z ktorých častí kvetu vzniká 

plod a to buď analyzovaním obrázkov (verzia 1), alebo prácou s rastlinným 

materiálom (verzia 2), alebo prácou s internetom, kde si môžu sami 

vyhľadávať detailné fotografie kvetov kapsičky pastierskej, z ktorých vedia 

identifikovať tvorbu plodov (verzia 3 – ak nechcete využiť samostatné 

vyhľadávanie, poskytnite im prezentáciu s obrázkami, ktoré sa nachádzajú 

aj v pracovnom liste – príloha 2). Kvôli tejto verzii je vhodné uviesť aj 

latinský názov, ktorý poskytne viac výsledkov vyhľadávania. Verziu 1 

reprezentuje pracovný list s nasledujúcou úlohou a obrázkami (ktoré majú 

žiaci v pracovnom liste väčšom formáte). 

 

 

 

 

Úloha 3: 

Rastlinný kvet sa však tiež skladá z množstva častí, ktoré sme si už opísali. Ak chceme vedieť, z ktorých sa vytvorí plod a 

semeno, musíme sa na ne pozrieť bližšie. Z nasledovných makrofotografií kapsičky pastierskej vyberte tie, ktoré dokazujú, z 

ktorých častí kvetu vzniká plod a semeno. Sformulujte (v skupine) záver a pomocou fotografií ho prezentujte pred ostatnými 

spolužiakmi. 
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REFLEXIA (CCA 10  MIN.):   
Prebieha porovnávaním výsledkov v jednotlivých skupinách, pričom závery skupina argumentuje pomocou vybraného 

obrázka, ktorý je vhodné premietať pomocou prezentácie, aby sa všetci žiaci mohli k nemu vyjadriť (napríklad ak skupina 

zvolí ako vhodný obrázok rozpolenej šešuľky s obnaženými semenami, mali by ostatné skupiny hodnotiť, prečo tento 

obrázok nie je vhodným na dokázanie toho, že sa plod a semená tvoria z piestika) – kvôli ľahšej orientácii sú obrázky 

v pracovných listoch aj v prezentácii očíslované a skupina teda môže na prezentácii ľahko navoliť obrázok, ktorý práve 

opisuje. K obdobnému prezentovaniu výsledkov a ich hodnoteniu by malo dôjsť aj v prípade iných zvolených variantov. Ak 

žiaci pracovali s rastlinnými vzorkami, môžu výsledky zaznamenávať pomocou fotografií tabletmi, alebo opisovať. Ak 

vyhľadávali na internete, môžu takýto obrázok stiahnuť a prezentovať. 

V závere je potrebné vrátiť sa k prvotnej otázke, ktorú reprezentuje názov pracovného listu: „Kde sa na strome vytvorí 

hruška?“ a rozšíriť žiacke závery z pozorovania bylín aj na dreviny – k širšiemu zovšeobecneniu môže dôjsť diskusiou o 

spoločných znakoch drevín a bylín a pozorovaním časozberného videa premeny kvetu hrušky na plod: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNsCW6eiiw. V priebehu pozorovania, pri zastavovaní v dôležitých pasážach videa, 

môžu žiaci opakovať základné pojmy, týkajúce sa stavby kvetu. Pýtajte sa ich aj na rozdiely medzi skúmaným kvetom kapsičky 

pastierskej a kvetu hrušky (napr. vo vzhľade piestika) – čo pravdepodobne bude viesť k potrebe zavedenia pojmu čnelka. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Verzia 2 (pozorovanie prírodniny môže byť doplnená o mikroskopovanie alebo pozorovanie prostredníctvom 

biinokulárnej lupy. K pozorovaniu je tiež možné využiť smartphone s lupou, ktorá sa umiestni na objektív jeho fotoaparátu. 

Takýmto zariadením je potom možné robiť vlastné detailné fotografie skúmaného objektu. Z pozorovania si žiaci môžu robiť 

záznam s vlastnými kresbami, dokazujúcimi premenu piestika na plod.  

Počas overovania metodiky mali niektorí žiaci problém s argumentáciou a vyvodzovaním záveru. Netreba očakávať, že 

všetci žiaci správne vyargumentujú výber fotografie, dokazujúcej premenu piestika. Avšak diskusia, ktorú v triede vyvolá 

napríklad nie príliš vhodný výber fotografie, ich bude práve tejto argumentácii učiť.   
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Metodika neobjasňuje funkciu tyčiniek. V závislosti od časovej dotácie môžete k funkcii tyčiniek pristúpiť transmisívnym 

vysvetľovaním – zistilo sa, že k vzniku plodu nedôjde, ak sa neprenesie z tyčiniek peľ na piestik (zistilo sa to napríklad tak, že 

sa tyčinky z kvetov odstránili). Tvorbu peľu na tyčinkách môžu žiaci pozorovať na videu, ktoré je odporúčané vo fáze reflexie.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Samotná metodika obsahuje 3 alternatívy, avšak je možné ich ľubovoľne kombinovať či dopĺňať – napríklad nechajte 

žiakov pripraviť na podložné sklíčko „sériu kvetov v rôznom štádiu premeny“, ktorá bude čo najlepšie demonštrovať 

premenu kvetu na plod. 

 

ZDROJE 
Zdroje obrázkov (v prezentovanom poradí a zľava doprava):  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anatomie_rostlin; 

https://sk.pinterest.com/pin/346495765071229906/; 

https://plantevaernonline.dlbr.dk/cp/graphics/Name.asp?id=djf&Language=da&TaskID=1&DatasourceID=1&NameID=10; 

http://www.t-online.de/heim-garten/garten/id_69015234/hirtentaeschel-wirkung-der-selten-verwendeten-

heilpflanze.html; 

http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/paraman1/r/Brassicaceae_Capsella_bursa-pastoris_66349.html;  

https://oregonstate.edu/dept/nursery-seeds/weedspeciespage/shepherds_purse/shepherds_purse_flower.html; 

http://www.luontoportti.com/suomi/de/kukkakasvit/gemeines-hirtentaschelkraut 
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ABY RASTLINY PROSPEROVALI 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Rastlinné telo ako celok 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3/ 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej 
rastliny 

 Uviesť vhodné a nevyhnutné podmienky pre rast 
rastlín 

 Poznať  a analyzovať proces fotosyntézy a dýchania 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania/merania 

 Zovšeobecniť výsledky 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uviesť rozdiely medzi fotosyntézou a dýchaním 

 Vedieť popísať vyživovacie a rozmnožovacie rastlinné orgány 

 Navrhovať spôsoby riešenia 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si majú uvedomiť, že rastliny tiež ako človek a živočíchy predstavujú komplexný celok. Tento celok tvoria 
jednotlivé časti rastliny, bez ktorých by rastlina zahynula. Žiaci budú počas vyučovacej hodiny experimentovať 
a meniť rôzne podmienky prostredia, ktorými budú ovplyvňovať rast a vývin rastlín. Majú si uvedomiť, že 
v rastlinách okrem fotosyntézy prebieha aj dýchanie. Je dôležité, aby ste žiakov upozornili na fakt, že 
fotosyntéza je proces, pri ktorom sa premieňa energia a vytvárajú sa energeticky bohaté látky, pričom kyslík 
vzniká len ako vedľajší produkt. Fotosyntéza nie je len zdrojom kyslíka, ale je to proces premeny svetelnej 
energie na chemickú energiu. Žiakov je potrebné upozorniť na fakt, že aj rastliny dýchajú a to všetkými časťami 
svojho tela, podobne ako všetky živé organizmy. Dýchanie aj fotosyntéza prebieha na bunkovej úrovni, 
prebieha neustále, pretože každá bunka potrebuje energiu pre svoj život. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma  
 

 Merací systém (Coach/Vernier), počítač 

 Senzory: teploty, vzdušného kyslíka, oxidu 
uhličitého 

 Semená fazule, hrachu, žeruchy (reďkovky), 
pšenice, listy orgovánu obyčajného alebo 
púpavy lekárskej, filtračný papier, Petriho misky, 
voda, sviečky, sklenené nádoby, plytké misky, 
kuchynská soľ, kryštálový cukor, kyselina 
citrónová, zemina, vazelína, kvety sedmokrásky, 
celofán, nožnice 

 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnenie tabuľky, minútového lístka. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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RASTLINNÉ TELO AKO CELOK  

ÚVOD  
Táto hodina slúži na rekapituláciu stavby tela rastlín. Je dôležité, aby žiaci vnímali rastlinu ako celok. Upriamte pozornosť  

žiakov na vhodné podmienky rastu rastlín a tiež vyživovacie a rozmnožovacie orgány.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Priblížiť žiakom základné procesy, ktoré sú nevyhnutné pre život rastlín a to fotosyntézu a dýchanie. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny žiakom sprostredkujte videoukážku: „Ako rastie kukurica“ (trvanie: 35 sek.) 

https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA  

Po ukončení videoukážky zadajte žiakom otázky. Žiakom nemusíte zadať všetky otázky. Vyberte si iba niektoré, ktoré 

považujete Vy za najdôležitejšie.  

 

Otázky: 

 1. Čo ste si všimli na začiatku videa? 

2. Odkiaľ kukurica čerpala živiny pre svoj rast? 

3. Ktoré časti zo semena začali rásť ako prvé a čo myslíte prečo? 

4. Prečo klíčne listy ozelenejú až nad zemou? 

5. Aký to má význam, že klíčne listy, pokiaľ sú v zemi, sú priložené k sebe? 

6. Aké orgány rastliny ste mali možnosť vidieť ? 

7. Prečo rastie koreň smerom nadol a stonka nahor? 

8. Môžu byť korene rastlín zelené? 

9. Prečo rastlinu poškodíme, keď ju vytrhneme z pôdy? 

10. Prečo pri vyberaní priesad a sadeníc z pôdy nestriasame pôdu z koreňov? 

 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Po rozhovore budú žiaci pracovať v skupinách (3-4 členných). Úlohou žiakov bude formou nasmerovaného bádania zistiť 

„Čo žeruche škodí?“ Pre každú skupinu žiakov pripravte pomôcky. Úlohou žiakov bude navrhnúť postup, ako by zistili, čo 

žeruche ako rastline prospieva a čo jej škodí. Po navrhnutí postupov žiaci môžu začať s prípravou pozorovania. Pričom môžu 

uskutočniť nižšie uvedený postup, alebo postup, ktorý sami navrhli. 

Úloha 1: 

Čo žeruche škodí? 

 

Pomôcky: 4 plytké misky, filtračný papier, semená žeruchy siatej (15 ks), voda, kuchynská soľ, kryštálový cukor, kyselina 

citrónová  

Postup: Žiaci budú pracovať v skupinách. 4 plytké misky vyložia filtračný papierom a označia si ich. Na filtračný  papier položia 

semená žeruchy. Semená v prvej miske navlhčia vodou, v druhej miske  roztokom soli (1 čajová lyžička do 2 dcl vody), v tretej 
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miske roztokom cukru (1 čajová lyžička do 2 dcl vody) a v štvrtej miske roztokom kyseliny citrónovej (1 čajová lyžička do 2 

dcl vody). Po ukončení hodiny: prvá skupina žiakov umiestni svoje misky na svetlé, slnečné miesto, druhá skupina na chladné 

miesto, tretia na skupina do tmy a štvrtá skupina do chladničky. Papier budú žiaci udržiavať stále mokrý počas 7 dní. Misky 

si dajú na parapet. Každý deň si žiaci zapíšu do tabuľky zmeny, ktoré nastali v jednotlivých miskách. Tabuľka je súčasťou 

prílohy. Zároveň každý deň odfotografujú každú misku. Po týždni svoje pozorovania spracujú vo forme krátkej správy, 

prípadne prezentácie a prezentujú ostatným žiakom triedy. Vo výsledkoch majú porovnať svoje predpoklady so samotným 

výsledkom pozorovaní, prípadne môžu uviesť návrhy na vylepšenie. 

VYSVETLENIE (CCA 15  MIN.): 
V nasledujúcej časti budete žiakom demonštrovať fotosyntézu alebo dýchanie prostredníctvom interaktívnej demonštrácie 

a meracieho systému. Je na Vás, či so žiakmi uskutočnite úlohu č.2, č.3 alebo č.4 v závislosti od podmienok a možností, ktoré 

máte v škole. Pred samotným uskutočnení pokusu rozdajte žiakom minútový lístok. Po vyplnení minútového lístka. Minútový 

lístok sa nachádza v prílohe. Po vyplnení minútového lístka žiakom zadajte niektorú z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky:  

1. Prečo nemôžu žiť rastliny bez vody? 

2. Ktorou časťou tela prijímajú rastliny vodu? 

3. Živia sa rastliny iba vodou? 

Úloha 2: 

Prijímajú potravu rastliny aj zo vzduchu? 

Pomôcky: olistená rastlina muškátu, zelenca, prípadne iná bohato olistené rastlina v kvetináči, igelitové vrecko, senzor plynu 

O2 

Postup: Pripravte si rastlinu v kvetináči, ktorú celú vložíte do igelitového vrecka a k rastline vložíte senzor vzdušného kyslíka. 

Vrecko utesnite gumičkou a spustite meranie. Meranie je najvhodnejšie uskutočniť na slnečnom stanovišti, ak nemáte 

dostatok slnka, využite stolnú lampu. Meranie má prebiehať min. 30 minút. Po ukončení merania žiakom sprostredkujte 

dáta z grafu a tabuľky. Úlohou žiakov bude formulovať závery z merania. 

Poznámka: 

Pred samotnou realizáciou merania vytvorte pre žiakov priestor, aby zodpovedali výskumnú otázku a navrhli postup, ako by 

dané pozorovanie zrealizovali a k akým výsledkom by dospeli. 

Úloha 3:  

Prečo sa musí v sýpkach kontrolovať teplota? 

Pomôcky: naklíčené semená hrachu záhradného (prípadne fazule záhradnej), termoska, senzor teploty, senzor CO2 

Postup: Väčšie množstvo naklíčených semien hrachu dajte do termosky. Do termosky zasuňte senzor teploty  a senzor CO2 

a  termosku uzavrite. Spustite meranie. Po 30 minútach meranie ukončite. Po ukončení merania žiakom sprostredkujte dáta 

z grafu a tabuľky. Úlohou žiakov bude formulovať závery z merania. 

Ak nemáte k dispozícii meracie zariadenie, môžete so žiakmi uskutočniť nasledujúci pokus, prostredníctvom ktorého 

dokážete, že aj rastliny, tak ako ostatné živé organizmy dýchajú. 

Úloha 4:  

Dýchajú rastliny? 

Pomôcky: dva valce 250 ml, dve sklenené tabuľky, ktoré poslúžia na zakrytie valcov, dve sviečky, dva drôty, vazelína, kvety 

sedmokrásky obyčajnej. 
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Postup: Do valca dajte hrsť kvetov a prikryte ich sklenenou tabuľou. Aby tabuľa tesne priliehala, natrite jej okraj vazelínou. 

Do druhého valca, ktorý slúži ako kontrola kvety nedávajte, iba ho uzavrite rovnakým spôsobom ako prvý valec. Asi po 12 

hodinách vložte horiace sviečky v rovnakom čase do oboch valcov. 

Úlohou žiakov bude  vysvetliť a zdôvodniť pozorovaný dej. 

Po ukončení pokusu zadajte žiakom otázky: 

 

Otázky:  

1. Ktoré plyny prijíma rastlina zo vzduchu? 

2. Načo ich potrebuje? 

ROZPRACOVANIE (CCA 7  MIN.): 
Prostredníctvom riadeného bádania uskutočnite so žiakmi jednu úlohu (5,6 alebo7) z ponúkaných úloh v závislosti od 

podmienok v škole. 

Úloha 5: 

Odkiaľ a prečo sa objavia niekedy kvapky na rastlinách? Nemyslite na búrku ani na rannú rosu. 

Pomôcky: zemina, semená pšenice siatej (15 ks), črepník, kadička, voda 

Postup: Semená pšenice zasejte do črepníka so zeminou. 7-10 dní dobre polievajte a črepník postavte na teplé a slnečné 

miesto. Deň pred pozorovaním črepník zakryte kadičkou tak, aby sa rastlina nedotýkala stien kadičky. Pozorujte, čo sa stalo 

a nájdite odpoveď na výskumnú otázku.  

Pokračujte so žiakmi diskusiou na nasledujúce otázky. 

Otázky: 

1. Poznáte aj iné druhy rastlín, ktoré vylučujú vodu uvedeným spôsobom? 

2. Čo myslíte, prečo dochádza k uvedenému javy? 

Poznámka: 

V tejto časti môžete žiakom povedať, že uvedený jav sa nazýva gutácia a výdaj vody pomocou kvapiek umožňujú hydatódy. 

Úloha 6: 

Prečo nemáme rastliny polievať slanou vodou? 

Pomôcky: dve sklenené fľaše (kadičky) s objemom 0,5 l, kuchynská soľ, čerstvé listy orgovánu obyčajného alebo púpavy 

lekárskej (4-6 ks), lyžička, voda. 

Postup: V nádobe pripravte roztok z 80 g kuchynskej soli a 400 ml vody. Do roztoku vložte čerstvé listy. Po 10 minútach ich 

z roztoku vyberte, opláchnite ich čistou vodou a pozorujte. Sú sviežejšie alebo zvädnuté? Potom tie isté listy preneste do 

druhej kadičky s čistou vodou. Pozorujte ďalších 10 minút. Po ukončení pozorovania majú žiaci zhodnotiť výsledok. 

Zadajte žiakom otázky: 

Otázky: 

1. Pozorujete na listoch zmeny? 

2. Čo sa stalo s listami v prvej a druhej nádobe? 

3. Kedy môže dochádzať k tomu, že listy na rastline vädnú? 

4. Čo myslíte, aké dôsledky môže mať zimné solenie ciest pre rastliny, ktoré rastú v ich blízkosti? 

Úloha 7: 

Prečo izbové rastliny rosíme? 
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Pomôcky: listy orgovánu, celofán, nožnice 

Postup: Nastrihajte si jemné prúžky celofánu a položte ich na spodnú aj vrchnú stranu listov, prípadne list celý obaľte 

celofánov a pozorujte, čo sa bude diať. 

Poznámka: 

Celofán predstavuje čistú celulózu a je veľmi hygroskopický. Citlivo reaguje na malé množstvo vody, ktorú list vyparí a začne 

sa stáčať. Stupeň stáčania závisí od množstva vyparenej vody aj od toho, ako sú prieduchy v liste otvorené. Trvanie 

pozorovania 20 minút. 

  

HODNOTENIE (  CCA  5  MIN.): 
V závere vyučovacej hodiny zopakujte spoločne so žiakmi orgány rastlinného tela a diskutujte so žiakmi na jednu z uvedeným 

tém: 

 

1. Je správne tvrdenie, že „listy sú pľúca rastliny“? 

2. Prečo majú rastliny počas horúcich letných dní ochabnuté listy? 

3. Prečo je v lese príjemný svieži vzduch? 

4. Čo myslíte, prečo stromom na jeseň opadávajú listy? 

5. Prečo listy na niektorých stromoch na jeseň neopadnú? 
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AKO SI BYŤ ISTÝ HUBAMI? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 

Huby s plodnicou 

ISCED 2 / 6. ročník 

ISCED 2 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Opísať stavbu tela húb s plodnicou 
• Popísať charakteristické črty húb s plodnicou 
• Vymenovať aspoň 2 príklady jedlých a jedovatých 

húb 
• Diskutovať o následkoch požitia jedovatých húb 

pre človeka  
• Vysvetliť správne zásady pri zbere húb 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať  

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Porovnať stavbu tela huby a lišajníka 

• Vysvetliť spôsob získavania živín hubami 

Riešený didaktický problém 

Každý rok sa stávajú tragédie  spôsobené konzumom jedovatých húb. Je veľmi dôležité, aby si ľudia 
uvedomovali dôsledky neznalosti v prípade, ak chcú huby zbierať. Metodika pomáha žiakom prehĺbiť základné 
poznatky o stavbe húb s plodnicou, uvedomiť si význam všímania si konkrétnych znakov pri zbere húb 
a dôležitosť zbierať iba huby, ktorými sme si istý. Žiaci získavajú poznatky a formujú si presvedčenia vlastným 
bádaním, skúmaním, pozorovaním a diskusie.  Učia sa pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, atlasmi, 
mobilnou aplikáciou a pod. 

Žiaci si sami uvedomia, že pri zbere húb opatrnosti nikdy nie je dosť. Túto informáciu už mnohokrát počuli, ale 
až vlastným skúmaním pochopia, že niektoré huby je naozaj veľmi ťažko odlíšiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• Skupinová forma (3 – 6 žiakov/skupinu) 
 

• PC, projektor, wifi (nepovinné) 

• Tablety a/alebo smartfóny (odporúčané) 

• Atlasy a obrázky húb 

• Huba s plodnicou, prípadne model huby 

• Študijný materiál pre žiakov (príloha) 

 

 Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

• Pozorovanie činností žiakov, 

• diskusia, 

• vyplnené lístky pri odchode, 

• predikčná karta. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD. 
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HUBY S PLODNICOU  

ÚVOD  
Postup uvedený v metodike rozvíja rôzne zručnosti žiakov, pomáha im tvoriť si vlastné názory a presvedčenia. 

Súčasťou materiálu je aj „reálny“ text z internetu s názormi odborníka. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov o hubách, zaujať ich motivačnými otázkami. 

 

Žiaci majú základné vedomosti o hubách z 5. ročníka, ale pravdepodobne aj z vlastnej skúsenosti.  

Pýtajte sa:  

Otázky: 

Chodíte na huby?  

Aké huby zbierate?  

Ako viete, že sú jedlé?  

Ako ste si tým istí, že nie sú jedovaté?  

Sú nejedlé a jedovaté huby nebezpečné?  

 

Žiaci zrejme povedia príklady húb, ktoré sú najčastejšie. Týmito otázkami zistíte, čo už žiaci o hubách vedia. Zamerajte 

sa na diskusiu predovšetkým o otázke, na základe čoho vedia rozlíšiť jedlé a nejedlé, prípadne jedovaté huby. Žiaci 

možno povedia, že ľahko rozoznajú muchotrávku červenú podľa farby a pod.  

Potom ukážte žiakom príklad huby s plodnicou (prípadne im ukážte obrázok a pod). Pýtajte sa žiakov:  

Otázky: 

Je táto huba jedlá?  

Prečo si to myslíte?  

Ste si tým istí?  

 

Diskutujte so žiakmi. Tieto otázky majú veľký význam, pretože žiaci musia analyzovať a hodnotiť svoje poznatky, 

premýšľať v iných súvislostiach. Potom položte žiakom výskumnú otázku:  

 

Výskumná otázka:  

Ako si byť istý, či je huba jedlá?  

 

Žiaci zrejme povedia, že by si to mohli overiť v atlasoch, z kníh, spýtať sa odborníka. Možno aj počuli o mobilnej aplikácii, 

ktorá umožňuje identifikáciu huby z fotografie. Pýtajte sa ich, ktorý spôsob je podľa nich najistejší a pokračujte v diskusii. 

 

172 / 503



Otázky: 

Čo navrhujete? Ako by sme to vedeli zistiť (dokázať)?  

 

Nehodnoťte odpovede žiakov a pokračujte ďalšou aktivitou.  

SKÚMANIE  (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Hľadať odpoveď na výskumnú otázku potvrdzujúcim bádaním pomocou obrázkov húb, atlasov, aplikácie na 

identifikáciu húb.  

  

Žiaci majú vlastným skúmaním prísť na to, ako odlišovať jedlé, nejedlé a jedovaté huby. Čo si majú všímať, identifikujú 

huby, ktoré ste im priniesli na hodinu, porovnávajú obrázky, prezerajú atlasy a pod.  

Vhodné je žiakom ponúknuť aj tablety s aplikáciou na identifikáciou húb, prípadne im umožniť použiť smartfóny.  

Práca s aplikáciou je veľmi rýchla a intuitívna.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=bazinac.aplikacenahouby&hl=sk  

Aplikácia na huby obsahuje podrobný atlas viac ako 200 najbežnejších 

druhov húb s podrobnými popismi a kvalitnými fotografiami. K dispozícii je 

tiež kľúč na identifikáciu druhov húb podľa viditeľných znakov. Najväčšia 

špecialita je experimentálna funkcia pre optické rozpoznávanie húb 

pomocou neurónovej siete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1    Ukážka prostredia aplikácie na huby, A. Mišianiková, 

screenshot-y zo stránky https://play.google.com/store/apps/details?id=bazinac.aplikacenahouby&hl=sk 

 

Skupine žiakov je vhodné sprístupniť text v závere metodiky (Pri otrave hubami sú rozhodujúce rýchlosť a čas) publikovaný 

na internete. Žiaci v ďalšej fáze vyučovacej hodiny sprostredkujú informácie z textu. 

Poznámka:  

V prípade, že Aplikácia na huby nebude dostupná, prípadne nebude možné si ju z dôvodov nekompatibility zariadenia 

nainštalovať, zvoľte inú aplikáciu. Aplikácie sa neustále inovujú a žiaci zrejme sami nájdu časom aj iné, vhodné aplikácie, 

môžu diskutovať o ich obmedzeniach a porovnávať ich medzi sebou.   
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VYSVETLENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť závery zo skúmania a hľadanie odpovede na výskumnú otázku.  

Pýtajte sa žiakov:  

Otázky: 

Čo ste zistili? Čo znamenajú vaše zistenia vo vzťahu k výskumnej otázke?  

Ktorý spôsob určovania húb je podľa vás najdôveryhodnejší? Svoje tvrdenie zdôvodnite.  

Ako si byť istý, že je huba jedlá?  

 

Žiaci zrejme usúdia, že niektoré huby sa na seba veľmi podobajú a je veľmi ťažké ich odlíšiť. Diskutujte o obmedzeniach 

jednotlivých prístupov identifikácie húb a o tom, ako postupovať pri zbere húb.   

Žiaci, ktorí študovali text v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa), doplnia ostatným žiakom zaujímavé, doplňujúce 

informácie. Môžete tento text sprístupniť po hodine aj všetkým žiakom.  

ROZPRACOVANIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Doplniť  žiakom  ďalšie  informácie o stavbe húb, jedlých/nejedlých/jedovatých hubách a spôsobe 

rozmnožovania. 

  

Pýtajte sa žiakov na stavbu húb s plodnicou. Zhrňte ešte raz charakteristické črty. Žiaci si hubu nakreslia a popíšu jej 

stavbu do zošitov.   

Vymenujte aspoň 2 príklady jedlých, nejedlých a jedovatých húb.  

Doplňte žiakom informácie o spôsobe rozmnožovania húb. Používajte obrázky, kreslite na tabuľu a pod.   

Potom nakreslite tabuľku, kde žiaci vypíšu podobné jedovaté a nejedlé/jedovaté huby s plodnicou. Ku každej napíšu 

charakteristický znak, na základe ktorého by huby mohli odlíšiť.  

HODNOTENIE (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť vedomosti žiakov a hubách s plodnicou, osvojiť si zásady pre zber húb.    

 

Rozdajte žiakom tzv. lístok pri odchode, prípadne nadiktujte otázky z lístka. Úlohou žiakov zodpovedať na otázky počas 

1 minúty. Môžete lístky pozbierať a vyhodnotiť (bez známkovania), alebo nechať žiakom. Formou diskusie si zhrňte 

odpovede žiakov a ich názory na to, prečo sa stále vyskytujú smrteľné otravy hubami. Diskutujte so žiakmi nad možnými 

riešeniami.  

Lístok pri odchode 

Meno žiaka Trieda Dátum 

1. Ako využiješ informácie, ktoré si sa dnes dozvedel, pri zbere húb? 

 

 

 

2. Prečo sa podľa teba stále vyskytujú smrteľné otravy hubami? 
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Žiaci môžu počas vyučovacej hodiny pracovať aj s Predikčnou kartou, doplnenou o príklady a poznámky. Žiaci vľavo zakreslia 

stavbu jedlej a jedovatej huby a uvedú príklady na základe toho, čo si pamätajú – pred preberaním učiva. Po prebratí vyplnia 

pravú časť a na základe porovnania si opravia miskoncepcie, zistia, čo nové sa naučili a pod. Pravú časť predikčnej karty žiaci 

môžu dokončiť doma. 

 

Predikčná karta                                                        Téma: Huby s plodnicou 

Meno žiaka Trieda Dátum 

Pred preberaním učiva Po preberaní učiva 

Jedlá huba Jedovatá huba Jedlá huba Jedovatá huba 

Nákres 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklady 

   

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 
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POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Metodiku je možné využiť aj v 5. ročníku ZŠ (tematický celok: Spoločenstvá organizmov, téma: Huby v lese). Žiakom 

však práca s aplikáciou a atlasmi môže trvať dlhšie a bude zrejme potrebné prispôsobiť postup úrovni žiakom. 

2. Vo väčšine prípadov bola 1 vyučovacia hodina postačujúca. Potrebná je však príprava na hodinu, žiaci by si aplikáciou 

mali do smartfónov nainštalovať ešte pred hodinou, prípadne na hodine dostať tablety s nainštalovanou aplikáciou.  

3. Práca s aplikáciou žiakov zaujala a niektorí učitelia sa rozhodli venovať jej viac času práci a tiež aj diskusii. Žiaci si 

potom doma nakreslili stavbu húb. Alternatívou je venovať téme 2 vyučovacie hodiny. 

4. Niektorí žiaci nechápu rozdiel medzi nejedlou a jedovatou hubou, mýlia si podhubie a korene rastlín, zamieňajú si 

podobné huby. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
1. Realizácia metodiky na 2 vyučovacích hodinách (90 minút). 

2. Študijný text dať k dispozícii žiakom pred hodinou, aby si ho prečítali pred vyučovacou hodinou. Vybraní žiaci potom 

môžu sprostredkovať informácie spolužiakom. 

3. Práca v počítačovej učebni, žiaci by mohli vyhľadávať informácie na internete. 

 

ZDROJE 
TASR. Pri otrave hubami sú rozhodujúce rýchlosť a čas. [on-line] 26.9.2009, cit. 25.8.2018, dostupné z 

https://www.zzz.sk/clanok/6950-pri-otrave-hubami-su-rozhodujuce-rychlost-a-cas  

 

 

UKÁŽKA Z  ČLÁNKU S ODBORNÍKOM –  MYKOLÓGOM   
(časť článku uvedená v pomôcke pre učiteľa a tiež v prílohe) 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 
Podľa štatistík sa zberu húb v čase, keď rastú prakticky všade, venuje až 80 percent populácie a práve slabé 

vedomosti sviatočných hubárov predstavujú najväčšie riziko vzniku otráv hubami. „Mykológovia menej 

skúseným hubárom odporúčajú zbierať radšej menej druhov húb, ktoré poznajú stopercentne, ako veľa druhov, 

ktoré poznajú len povrchne." Huby sa určujú podľa botanicko-morfologických znakov, preto by tie, ktoré ľudia 

nepoznajú, nemali zbierať. „Veľa húb má svojich dvojníkov, ktoré sú veľmi podobné, a preto je treba mať vždy na 

pamäti možnosť zámeny. Aj preto vždy zdôrazňujem, že huby pri zbere musíme vyberať zo zeme celé. Inak by 

sme napríklad neprehliadli "kalich smrti" u muchotrávky zelenej, ktorú si neskúsený hubár ľahko zamení s 

mladou bedľou. Zbierať treba aj dospelé huby, pretože na mladých plodniciach nie sú ešte morfologické znaky 

vyvinuté. A na otravu stačí jedna malá muchotrávka," vysvetlil mykológ. Muchotrávka zelená spôsobuje smrteľné 

otravy až v 95 percentách prípadov, nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  

Aj keď u nás rastie približne 200 druhov jedovatých húb, označenie smrteľne jedovatá má približne desať druhov. 

„Ak je obsah toxínov v hubách malý, otrava sa prejaví len po použití ich väčšieho množstva. Ak obsahujú vyšší 

obsah stabilných toxínov, ide o jedovato smrteľné huby," spresnil Janitor. Podľa neho sú niektoré huby toxické len 

zasurova, ale v dobre uvarenom stave sú neškodné; toxíny prudko a smrteľne jedovatých húb sú termostabilné 

a rozpustné vo vode. Ich jedovatosť sa preto neodstráni žiadnymi kuchynskými úpravami. Na hubové jedy sú 

osobitne citlivé deti a starší ľudia, ľudia s labilnou nervovou sústavou, s tráviacimi ťažkosťami a tehotné ženy. 

Otrava hubami sa prejavuje rôznym spôsobom, po rôznom čase a s rozdielnymi príznakmi. Bolestivé príznaky 

otravy sa niekedy objavia už pol hodiny po ich skonzumovaní, pri iných druhoch o niekoľko hodín až dní. Pri 

niektorých druhoch húb niekedy do prejavu prvých príznakov otravy prejde až 14 dní. Priebeh otravy môže byť len 

ľahký, pri konzumácii niektorých druhov však môže mať bez odbornej pomoci fatálne následky.  

Množstvo jedovatých látok v plodniciach je podľa Janitora premenlivé a aj jedna stredne veľká plodnica môže 

usmrtiť dospelého človeka. Dlhé obdobie 8-12 hodín bez príznakov signalizuje otravu hubami zo skupiny 

muchotrávky zelenej. „Prvé príznaky sa prejavia nevoľnosťou a malátnosťou, kolikovými bolesťami žalúdka, 

zvracaním a hnačkami. Po troch štyroch dňoch sa stav pacienta zdanlivo zlepší, vzápätí však prichádza prudké 

zhoršenie a objaví sa žltačka. Pri ťažkej otrave prichádza bezvedomie a na ôsmy až 12. deň pacient zomiera na 

zlyhanie pečene a obličiek. Otravu s podobnými príznakmi zapríčiňuje aj ušiak obyčajný," skonštatoval Janitor.  

Zákernejšími prejavmi ako u muchotrávky sa podľa skúseného mykológa otrava prejavuje u pavučinovca 

plyšového. „Pokiaľ má muchotrávka zelená inkubačnú dobu do 12- 24 hodín, u pavučinovca je inkubačná doba 

niekedy 14 až 18 dní, keď ste už dávno zabudli, že ste nejaké huby konzumovali."  

Samostatné skupiny tvoria huby, ktoré svojimi jedmi pôsobia na nervovú sústavu a tráviacu sústavu, ako napr. 

muchotrávka červená, muchotrávka tigrovaná, niektoré druhy vláknic a pod. Spomedzi nich vyvoláva najťažšie 

otravy hodvábnica jedlá, ktorej konzumácia môže byť aj príčinou smrti. Do skupiny najviac jedovatých húb na 

Slovensku patrí ušiak obyčajný, pečiarka páchnuca, muchotrávka tigrovaná, muchotrávka zelená, hríb satanský, 

pavučinovec plyšový, hodvábnica veľká, strapcovka zväzkovitá, vláknica patouillardova, kališník hnedooranžový 

ap. Prvou pomocou pri podozrení z otravy hubami je odstránenie zvyškov jedla zo žalúdka a čriev. "U postihnutého 

podporujeme vracanie a podávame dostatok minerálnej, aj teplej slanej vody a nadmerné množstvo živočíšneho 

uhlia. Zásadne nepodávame žiadnu stravu, mlieko alebo alkoholické nápoje." Podľa slov mykológa je potrebné 

okamžite zabezpečiť prevoz postihnutého do nemocnice a nepracované zvyšky húb, príp. jedla poslať na 

mykologické vyšetrenie.  

„Dobrý hubár pri každej malej neistote prezrie po návrate z lesa hubársku príručku, poradí sa so skúseným 

kolegom alebo navštívi mykologickú poradňu. V prípade neistoty je lepšie sa niekoľkých húb vzdať ako ohroziť 

seba alebo okolie na zdraví, resp. na živote," dodal Janitor.  

(Zdroj: TASR. Pri otrave hubami sú rozhodujúce rýchlosť a čas. [on-line] 26.9.2009, cit. 25.8.2018, dostupné z 

https://www.zzz.sk/clanok/6950-pri-otrave-hubami-su-rozhodujuce-rychlost-a-cas)  
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S DOMČEKOM, ČI BEZ NEHO? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Vnútorná stavba tela bezstavovcov 
Živočíchy so schránkou - mäkkýše 

ISCED 2/ 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej stavby tela 
jednotlivých skupín bezstavovcov 

 Pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej stavby tela 
jednotlivých skupín bezstavovcov 

 Kategorizovať zástupcov mäkkýšov na ukážke 

 Navrhnúť a zaznamenať pozorovanie vybraného 
bezstavovca 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať základnú morfológiu a anatómiu živočíchov/bezstavovcov 

 Rozlišovať pojmy vonkajšia a vnútorná kostra 

 Formulovať základnú charakteristiku mäkkýšov 

 Opísať tvorbu schránky mäkkýšov 

 Narábať so živým materiálom – živočíchom (mäkkýšom) podľa platných zásad 

Riešený didaktický problém 

V dôsledku množstva informácií sa ľudia uspokojujú väčšinou s povrchným poznávaním realít, čo platí aj pre 
školské poznatky žiakov. Vyplýva to z nárokov na čas výučby všetkých predmetov. Preto je občas namieste 
precvičiť so žiakmi objavovanie detailov. Pre precíznejšie pochopenie stavby, funkcie a významu schránok 
živočíchov/bezstavovcov možno žiakov motivovať jednoduchou otázkou – na čo je vôbec živočíchov 
schránka? Vyzveme ich, aby si predstavili jednotlivé skupiny živočíchov, ktoré majú vonkajšie schránky 
a formou diskusie zisťujeme stav poznania problému.  Následne formou aktívnej práce s biologickým 
materiálom (živé mäkkýše, schránky) zameriame pozornosť žiakov na pozorovanie a opis študovaných 
živočíchov. Zistené poznatky aplikujú do systému známych informácií. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna/skupinová forma 
 

 Počítač, dataprojektor 

 Písacie potreby, meradlo, papier formátu A4, 
lupa, doštička z plexiskla (iný priehľadný 
materiál), snímacie zariadenie (smartfón, ...) 

 Prázdne schránky mäkkýšov ulity, lastúry, živé 
slimáky (ak sú práve dostupné) 

 Pracovné listy pre žiakov (príloha) 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach úloh,  dialóg vo fáze hodnotenia zameraný na 
porozumenie, lístok pri odchode. 

 
Autor: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
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SCHRÁNKY BEZSTAVOVCOV   

ÚVOD  

Metodika je vhodná pre žiakov základných škôl. Rozširuje poznatky o morfológii a anatómii niektorých skupín 

živočíchov, hlavne mäkkýšov, a naznačuje vplyv schránky mäkkýšov na spôsob života. V procese vlastného pozorovania 

upevňuje a skvalitňuje schopnosť „správne sa pozerať“, teda vnímať biologické štruktúry a procesy.  Zároveň je dôraz 

kladený aj na rozvíjanie schopnosti zaznamenať (slovom, kreslením, snímaním kamerou) pozorované javy.  Pracovný 

list sa nachádza na konci dokumentu.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

Zámer: Motivovať žiakov uvedením výskumnej otázky. 

Vhodné je nastoliť otázku: Na čo je potrebná živočíchom schránka? A čo je schránka – na rozdiel od vonkajšej alebo 

vnútornej kostry. Rozdiel napr. v upínaní svalov, lokalizácii na tele (vnútorná – neviditeľná, pod pokožkou, prítomná 

hlavne u stavovcov; vonkajšia -  viditeľná, na povrchu tela, najčastejšie prítomná u bezstavovcov). 

   

Obr. 1:   Morská korytnačka (vpravo, sites.google.com) a kolónia koralov (bold.sk/koraly) 

Pre názornosť premietneme ukážky schránok rôznych skupín živočíchov – pŕhlivce (koraly), mäkkýše, chápadlovce, 

kôrovce a pod. Demonštrujeme rôzne tvary, význam týchto schránok, hlavne zvýrazníme obranný a ochranný 

charakter schránok. Vysvetlíme, na čo tá, ktorá schránka slúži. Upozorníme aj na prostredie, v ktorom hlavne žijú 

živočíchy so schránkami – vodné. Medziodborový súvis – ťažké schránky vo vodnom prostredí sú nadľahčované 

hydrostatickým tlakom (Archimedov zákon). 

Ďalej premietneme obrázok s ukážkami rôznych typov schránok mäkkýšov – zopakujeme, že existujú tri základné typy 

– ulita, lastúra a sépiová kosť, resp. u primitívnych mäkkýšov aj systém chrbtových platničiek. 
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Obr. 2:    Typy mäkkýšov a schránok 

Vľavo: Základné typy mäkkýšov (https://edu-mikulas6.webnode.sk/biologia), vpravo: Rôzne typy schránok 

(www.gabčíkovo.gov.sk) 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 

Zámer: Cieľom je uvedomiť si, ako sa  v priebehu vývoja jednotlivých druhov (evolúcie) rôznymi spôsobmi 

modifikovala obranná stratégia živočíchov. Vzbudenie záujmu o túto tému dosiahneme zainteresovaním žiakov do 

bádania, ktorým majú zistiť, aké rôznorodé sú morfologické tvary ulít a lastúr.  

   

 

Obr. 3:   Stavba schránky (vľavo) a vnútorná stavba tela slimáka (vpravo), Biológia pre 6. ročník, Uhereková a kol., 2009 

Výskumná otázka: 

Prečo je tvar schránok taký rôznorodý?  
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Nechajte, aby niekoľko žiakov odpovedalo a zdôvodnilo svoje názory, ale nevyhodnocujte ich. Tvar schránky sa vyvíjal 

v procese prispôsobovania sa podmienkam biotopov, ktoré dané druhy obývali, prípadne sa adaptovali na rôzny 

spôsob života a je výsledkom veľkej diverzity/rôznorodosti mäkkýšov. 

Úloha 1: 

Aká je stavba schránky? Zakreslite študovanú schránku, popíšte, o aký typ schránky ide.  

Žiakom dajte k dispozícii pracovný list v tlačenej podobe a rozdajte rôzne typy schránok – ulity alebo lastúry, tak, aby 

každý mal minimálne dva rôzne typy schránok.  

Žiaci potom samostatne pozorujú schránky, zakreslia do pracovného listu tvar schránok, popíšu jednotlivé schránky 

podľa predtlače s ponúknutými pojmami, pozorujú vnútro schránok (perleť), vonkajšiu vrstvu – sfarbenie, prírastkové 

línie a pod. Sledujú vek schránky – podľa zaoblenia ústia schránky. Meradlom (posuvným, pravítkom) s presnosťou na 

mm zmerajú základné hodnoty schránok – dĺžka, šírka. Ak máte k dispozícii schránky vodných/morských aj 

suchozemských ulitníkov upozornite na rozdiel v hmotnosti – kým morské sú ťažké, robustné, suchozemské majú ulitu 

tenkostennú a ľahkú. Znovu je tu súvis s nadnášaním schránky a teda uľahčením pohybu vo vode. 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 

Zámer: Žiaci majú porozumieť morfologickým termínom ako sú: vrchol schránky, ústie schránky, závit, zámok, 

prírastková línia, ľavo- a pravotočivosť ulity. Tieto pojmy budú žiakom k dispozícii, žiaci ich majú správne priradiť 

k nakreslenému obrázku.  

 

Otázka: 

Z akého materiálu, po chemickej stránke, sú schránky mäkkýšov?  

 

So žiakmi zopakujte, že schránku mäkkýšov tvoria sekretorické bunky pokožky na okraji plášťa. Premietnite prierez 

schránky s tromi vrstvami – periostracum, ostracum, hypostracum. Všetky sú modifikáciami uhličitanu vápenatého, 

ktorý je najčastejším stavebným materiálom na tvorbu schránok, pretože je prítomný všade v životnom prostredí. 

Spomenúť možno tvorbu perál u lastúrnikov.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.):   

Zámer: Sledovať na živom materiáli mäkkýšov ich celkovú stavbu tela, spôsob pohybu, správanie sa v pokoji, pri 

jemnom podráždení.  

 

Úloha 2: 

Sledujte, aká je celková stavba tela ulitníka. Popíšte pozorované anatomické a morfologické štruktúry.  

 
Žiaci by mali pozorovať schránku mäkkýša, vlastné telo mäkkýša, na ktorom rozoznávajú svalnatú nohu, hlavu, predné 

tykadlá, zadné tykadlá s očami, vylučovací otvor.  

Úloha 3:  

Položte živého mäkkýša na priehľadnú podložku a pozorujte jeho pohyb. Nakloňte podložku kolmo k podkladu 

a pozorujte pohyb. Podobne držte podložku vodorovne s podkladom a slimákom „dole hlavou“. Popíšte správanie pri 

jednotlivých polohách a vysvetlite ho. Pohyb skúste nasnímať niektorým mobilným zariadením – kamerou, mobilom 

a pod. 
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Žiaci pozorujú zatiahnutie tykadiel pri podráždení, alebo celkové zatiahnuté tela do schránky.  Odporúčame položiť 

otázku, prečo mäkkýše vylučujú na povrch tela slizovitú tekutinu a na čo im slúži. Ide o látku, ktorá uľahčuje kĺzavý 

pohyb mäkkýša po podložke, udržiava telo mäkkýša vlhké a zároveň pri podráždení a napadnutí mäkkýša má za úlohu 

odpudiť predátora. Pozornosť tiež zameriame na sledovanie pohybu mäkkýša smerom nahor, resp. dole hlavou. Na 

priehľadnej podložke môžeme dobre vidieť prácu jednotlivých skupín svalov nohy pri pohybe. 

 

Poznámka: 

Pri riešení tejto úlohy je dôležité žiakom vysvetliť, že pri pozorovaní živých tvoroch čo najmenej zasahujeme do ich 

správania, netrápime ich, nedržíme v neadekvátnych podmienkach a pod. Upozorníme, že je potrebné dbať na ochranu 

prírody, ochranu živočíchov, a že po pokusoch a pozorovaniach vypustíme pozorovaný materiál späť do voľnej prírody.  

      

Obr. 4:    Morfológia mäkkýša bez ulity – slizovec iberský (vľavo) a ulitník s ulitou – slimák záhradný (vpravo), Ľ. 

Panigaj 

HODNOTENIE (10  MIN.): 

Zámer: Diagnostikovať splnenie kognitívnych cieľov a odhaliť prípadné miskoncepcie. 

Hodnotenie uskutočnite formou dialógu, kde vyvolaní žiaci prezentujú svoje pochopenie problematiky s využitím 

ukážok vyplnených pracovných listov. Žiaci porovnávajú prezentované riešenie, premietnuté vzorovo vyplnené 

pracovné listy so svojím riešením.  

Veďte so žiakmi dialóg, ktorý zahŕňa aj nasledujúce otázky. Sústreďte sa na výskyt prípadných miskoncepcií, skúste ich 

odstrániť pomocou moderovanej diskusie, namiesto toho, aby ste žiaka hneď opravili (nech vysvetlia iní žiaci, v čom 

spočíva omyl spolužiaka). Podporný materiál pre učiteľov je uvedený v Prílohe B. 

Otázky: 

Kde všade žijú mäkkýše?  

Aké je pôvodné/primárne životné prostredie mäkkýšov? 

Ako dýchajú mäkkýše vodné a ako suchozemské?  

Porovnajte výhody a nevýhody mäkkýšov so schránkou a mäkkýšov bez schránky. Dajú sa tieto závery použiť aj pri 

hodnotení iných živočíchov so schránkami? 

 

Na záver rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia - lístok pri odchode (Príloha C), ktorý žiaci vyplnia. Môžete 

tak získať cennú spätnú väzbu, zistiť, čo ešte žiakov zaujíma. 
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Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Počet Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes 
naučil/a. 

 
 
 
 

2 zaujímavé fakty, ktoré ma 
najviac zaujali. 

 
 
 

1 otázku, ktorú stále mám 
 

 

PODPORNÝ MATERIÁL PRE  UČITEĽA 

Zodpovedanie otázok uvedených vo fáze hodnotenia 

 

Mäkkýše sú rozšírené v rôznych biotopoch. Žijú vo vodnom prostredí – v morskej i sladkej vode, na súši, hlavne 

vo vlhkých substrátoch (mach, hrabanka), ale i na skalách, vo vegetácii, aj vo veľmi suchom prostredí. Na tieto 

biotopy sú veľmi dobre prispôsobené. 

Primárne životné prostredie mäkkýšov je vodné. Odtiaľ sa neskôr rozšírili i na biotopy súše. 

Vodné mäkkýše dýchajú žiabrami, ktoré majú na okraji plášťovej dutiny. Suchozemské dýchajú pomocou 

pľúcnych vakov, ktoré vznikli vliačením žiaber do vnútra tela. 

Výhody mäkkýšov s ulitou – obrana pred menšími predátormi, ochrana pred nepriaznivým počasím.. 

Nevýhody – nízka pohyblivosť, ťažšie nachádzanie prírodných úkrytov, pomalšie šírenie na nové miesta 

výskytu... Uvedieme, že aj mäkkýše bez schránky majú za hlavou pod pokožkou tzv. rudimentárnu schránku, 

teda pozostatok po schránke v tvare sedla. Podobný rudimentárny orgán po schránke majú hlavonožce, volá 

sa sépiová kosť. Vyhynuté hlavonožce z rodov Ammonites, Deroceras a pod. mali mohutné schránky 

s priemerom viac ako 1 m, boli však málo pohyblivé, a neskôr ich vytlačili šikovnejšie a mobilnejšie druhy 

chobotníc a sépií bez vonkajšej schránky. 

Na podobné výhody a nevýhody sa dá poukázať aj v prípade ostatných živočíchov so schránkami. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Žiakom robí problém zapamätať si stavbu schránky. Podľa vlastného uváženia rozhodnite, do akej miery sú tieto pojmy 

pre žiakov dôležité si zapamätať. Môžete žiakom povedať, že tieto pojmy si nemusia zapamätať, dôležité je si však 

všímať, pozorovať a zakresliť schránku mäkkýšov a uvedomiť si jej funkciu. 

Na základe odporúčaní z overovania môžete so žiakmi realizovať 2 vyučovacie hodiny. metodiku realizovať . 

vyučovacia hodina by bola zameraná na stavbu tela mäkkýšov, kde by ste so žiakmi postupovali podľa tejto metodiky. 

Druhá vyučovacia hodina by bola zameraná na pohyb a reakcie mäkkýšov. V tomto prípade môžete využiť postup, 

alebo niektoré aktivity popísané v metodike Život na veľkej nohe. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Na základe odporúčaní z overovania môžete so žiakmi realizovať 2 vyučovacie hodiny. Prvá vyučovacia hodina by bola 

zameraná na stavbu tela mäkkýšov, kde by ste so žiakmi postupovali podľa tejto metodiky. Druhá vyučovacia hodina 

by bola zameraná na pohyb a reakcie mäkkýšov. V tomto prípade môžete využiť postup, alebo niektoré aktivity 

popísané v metodike Život na veľkej nohe. 

 

Je možné túto metodiku po istej úprave použiť aj pre stredné školy – gymnáziá. 

  

ZDROJE 
Biológia pre 6. ročník základných škôl, Uhereková, M. a kol., 2009, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., ISBN 978-80-8091-180-5 
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PREČO DÁŽĎOVKA NOSÍ PRSTEŇ?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba  

Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce   

ISCED 2/ 6. ročník 

ISCED 2 / 1. ročník osemročného gymnázia 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať základné časti a význam pohybovej, 
tráviacej, dýchacej a obehovej sústavy dážďovky 

 Opísať stavbu zatvorenej obehovej sústavy a 
rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky 

 Poznať význam opasku dážďovky 

 Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy 

 Predpovedať výsledok pozorovania 

 Pozorovať/merať  

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky   
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vedia popísať vonkajšiu stavbu tela dážďovky 

 Uviesť spôsob pohybu 

 Ovládať prácu so smartfónom 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú prirodzenú schopnosť skúmať okolie, snažia sa svet pochopiť  tým, že manipulujú a experimentujú 
s organizmami. Prostredníctvom takejto činnosti získavajú trvalejšie vedomosti, zručnosti a návyky. Určite 
platí, že nie všetky živočíchy sú medzi žiakmi obľúbené a práve tým, že žiaci majú možnosť uskutočniť s 
dážďovkou rôzne pozorovania jej správania sa pri rôznych podnetoch sa zmení pohľad žiakov na dážďovku a 
jej význam pri kolobehu látok v prírode. Samozrejme žiaci oveľa lepšie pochopia vonkajšiu a vnútornú stavbu 
tela dážďovky zemnej a jej životné procesy prostredníctvom praktickej činnosti. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Motivačný rozhovor, diskusia 

 Demonštrácia, pozorovanie 

 Riadené bádanie 

 Kooperatívna 

 Skupinová 

 Živý materiál – dážďovka zemná 

 Petriho miska, filtračný papier (papier na 
pečenie), sklenená skúmavka, čierny papier, 
lepiaca páska, nožnice, ocot, vatová tyčinka, 
voda, lupa, voda, špáradlá 

 5 plastových pohárov (mach, zemina, ihličie, 
listová hrabanka, kôra stromov  

 Smartfón, tablet, digitálny fotoaparát, 
stereolupa, počítač, interaktívna tabuľa  

 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

• Rozhovor,  

• pozorovanie činnosti žiakov,  

• vypracovanie tabuľky, vyplnenie „Sebahodnotiacej karty“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.   
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ŽIVOČÍCHY S OBRÚČKAMI – OBRÚČKAVCE 

PRIEBEH VÝUČBY  
So žiakmi uskutočnite pozorovania životných prejavov dážďovky zemnej. Pozorovania môže uskutočniť formou interaktívnej 

demonštrácie alebo žiaci môžu pracovať v 3-4 členných skupinách. So žiakmi nemusíte uskutočniť všetky pozorovania. 

Vyberte si tie, o ktorých predpokladáte, že Vašich žiakov najviac zaujmú/upútajú ich pozornosť. Po ukončení pozorovaní 

dážďovky vráťte späť do prírody.  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.):   
Zámer: Pozorovať životné prejavy dážďovky zemnej.  

Motivácia vo forme výskumnej otázky:  

Žiakom na hodinu prineste dážďovku zemnú. Začnite motivačným rozhovorom.  Každej skupine žiakov (3-4 členov) položte 

na lavicu v Petriho miske dážďovku zemnú. Následne položte žiakom otázky.  

  

 Otázky:  

 Kde by ste išli, aby ste do školy priniesli dážďovku?  

 Kde všade sa môže vyskytovať?  

 Kedy ju najľahšie nájdete a čo myslíte prečo?  

  

Po zodpovedaní otázok uskutočnite so žiakmi aktivitu „Čuchový drink“. 5 plastových pohárikov si označte číslom 1- 

5. Obsah pohárikov bude nasledovný:  

1. navlhčený mach, 2. navlhčená zemina, 3. ihličie, 4. listová hrabanka, 5. kôra stromov  

Dobrovoľníkovi zaviažte šatku cez oči a jeho úlohou bude zistiť, ktoré prostredie by si vybrala dážďovka za svoj domov. Žiak 

musí svoje tvrdenie odôvodniť.  

SKÚMANIE  (CCA 20  MIN.):   

V tejto časti vyučovacej hodiny budú žiaci pracovať v skupinách. Každá skupina žiakov môže uskutočniť inú úlohu a po jej 

realizácií oboznámi ostatných spolužiakov s výsledkom svojho pozorovania. Úlohou žiakov bude v rámci skupiny formou  

riadeného bádania zistiť, ako sa správa dážďovka pri rôznych podnetoch z okolia. Vybrané pozorovanie žiaci natočia na 

video a na jeho základe budú analyzovať správanie dážďovky, zároveň majú porovnať  svoje tvrdenia s výsledkom 

pozorovania.  

 

 Úloha 1: 

 Vyhľadáva dážďovka vlhké alebo suché prostredie?   

Pomôcky: dážďovka, filtračná papier (papier na pečenie), Petriho miska, voda  

Realizácia: Dážďovku položte v zatemnenej časti miestnosti na filtračný papier, na ktorom sa striedajú suché a vlhké miesta. 

Pozorujte, ktorým smerom sa bude dážďovka pohybovať.  

.   
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Poznámka:  

Pozorovanie uskutoční učiteľ v zatemnenej časti miestnosti. Žiaci pred začiatkom samotného pozorovania majú vysloviť 

predpoklady, čo sa bude diať, ako bude reagovať dážďovka na zmenu vlhkosti.   

Keď sa dážďovka dostane pri pohybe po papieri na suché miesto, začnú vykonávať jej predné časti tela krúživé pohyby a 

vyhľadáva  vlhké prostredie, ku ktorému začne liezť. V prednej časti tela (na čelovom laloku) má dážďovka umiestnené 

bunky, ktoré reagujú na vlhkosť. Po ukončení pozorovania zadajte žiakom otázky.  

 

Otázky: 

 1. Prečo dážďovka vyhľadáva vlhké prostredie?  

 2. Súvisí to so spôsobom jej života?  

 3. Ako vedela, kde má liezť? 

 4. Čo myslíte, ako sa dážďovka orientuje v prostredí?  

 5. Čo dážďovke pomáha pri pohybe?  

 

Úloha 2: 

Vychádza dážďovka von z pôdy počas dňa alebo v noci?  

  

Pomôcky: dážďovka, sklenená trubička alebo skúmavka, čierny papier, lepiaca páska 

Realizácia: Čierny papier oviňte okolo sklenenej trubičky tak, aby ste ním vedeli pohybovať. Dážďovku, ktorú ste chovali v 

tme očistite filtračným papierom a opatrne vsuňte do trubičky. Dážďovku nechajte v tme asi 5 minút. Potom puzdro posuňte 

a odkryte predný koniec dážďovky. Po ďalších 5 minútach puzdro opäť posuňte a odkryte zadný koniec dážďovky. Po 

ukončení pozorovania opíšte, ako sa správala dážďovka.   

Svoje predpoklady porovnajte s výsledkom pozorovania.  

Zadajte žiakom otázky:  

 Otázky: 

 1. Akým smerom sa pohybuje dážďovka?  

 2. Má dážďovka oči?  

 3. Prečo nemá rada svetlo?   

 

Poznámka: 

Dážďovka sa pohybuje smerom k zatemnenej časti sklenenej trubičky. Pri osvetlení prednej časti tela je reakcia na zmenu 

svetelných podmienok rýchlejšia, ako pri osvetlení zadnej časti jej tela. Dážďovka vníma svetlo svetlocitlivými bunkami, 

ktoré sú rozmiestnené v pokožke. Najviac svetlocitlivých buniek je v prednej časti jej tela, ktorá sa najskôr dostane na denné 

svetlo. Dážďovka sa vždy pohybuje smerom od zdroja svetla (negatívna fototaxia).  

  

Úloha 3: 

Reaguje dážďovka na dotyk?  

  

Pomôcky: dážďovka, drevené špáradlo, vlhký filtračný papier  

Realizácia: Na navlhčený filtračný papier položte dážďovku a nechajte ju voľne sa pohybovať. Po chvíli ju opatrne pichnite 

špáradlom na predný koniec tela, do stredu tela a do zadnej časti tela. Pozorujte reakcie dážďovky.   
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Následne každá skupina žiakov vyplní tabuľku, ktorá je súčasťou prílohy.  

Svoje predpoklady porovnajte s výsledkom pozorovania.  

 

Poznámka: 

Žiaci pred začiatkom samotného pozorovania vyslovia predpoklady, aké budú reakcie dážďovky pri mechanickom 

podráždení jej jednotlivých častí.   

Pri podráždení predného konca tela lezie dážďovka dozadu, peristaltické pohyby svalstva smerujú odzadu dopredu. Pri 

podráždení strednej časti tela sa predná časť napína dopredu a zadná dozadu. Peristaltické pohyby svalstva smerujú v 

prednej časti odpredu dozadu a v zadnej časti odzadu dopredu. Pri podráždení zadného konca tela lezie dážďovka dopredu, 

peristaltické pohyby svalstva smerujú odpredu dozadu. Dážďovka reaguje na mechanické podráždenie vo všetkých častiach 

tela rovnako rýchlo.  

  

Úloha 4: 

Vníma dážďovka chuť?  

  

Pomôcky: vatová tyčinka, ocot, vlhký filtračný papier, dážďovka  

Realizácia: Najskôr dážďovku položte na  navlhčený filtračný papier. Vatovú tyčinku namočte do octu a priblížte ju najskôr 

k prednému, potom zadnému koncu tela. Pozorujte reakciu dážďovky.   

Následne každá skupina žiakov vyplní tabuľku, ktorá je súčasťou prílohy.  

Svoje predpoklady porovnajte s výsledkom pozorovania.  

  

Poznámka: 

Chemické podnety vnímajú dážďovky zmyslovými bunkami, ktoré majú rozložené po celom tele. Najzreteľnejší účinok sa 

prejaví na hlavovom konci, kde je sústredených najviac týchto buniek. Dážďovka reaguje na prítomnosť octu rýchlym 

pohybom smerom od vatovej tyčinky. Reakcia prebieha oveľa rýchlejšie pri podráždení prednej časti tela.   

  

Zadajte žiakom otázky:  

 Otázky: 

 1. Na čom si rada pochutná dážďovka? 

 2. Ako prijíma potravu?  

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.):   

  

Po ukončení pozorovaní žiakom sprístupnite videoukážku prostredníctvom portálu Planéta vedomostí s názvom Stavba 

dážďovky – typického obrúčkavca: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=bezstavovce_clankonozce_hlistovce_hubky_makky 

se_najjednoduchsie_obruckavce_ostnatokozce_ploskavce_porifera_virniky_t_page20&RelayState=http%253A%252F 

%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F14._Bezstavovce%252C1%252C0%2 

52C276%253B277%253B293%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C2.html&1  
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Po ukončení videoukážky zadajte žiakom otázky:  

 Otázky: 

 1. Akú obehovú sústavu má dážďovka?  

 2. Čím dýcha dážďovka?  

 3. Prečo dážďovky vyliezajú na povrch keď prší?  

 4. Kde sa nachádza ústny otvor?  

 5. Viete, ako dážďovka vylučuje škodlivé látky?  

 6. Čím sa dážďovka živí?  

 7. Koľkých rokov sa dožije dážďovka?  

  

ROZPRACOVANIE (CCA 5  MIN.):   

Žiaci si otvoria učebnicu na strane 86. Spoločne so žiakmi popíšte vnútornú stavbu tela dážďovky.  

Po ukončení popisu žiaci budú pracovať v 3-4 členných skupinách. Každej skupine žiakov umožnite pozorovať lupou 

dážďovku, konkrétne jej časť, kde sa nachádza opasok. Po ukončení pozorovania zadajte žiakom otázky:  

 Otázky: 

 1. Načo dážďovke slúži opasok?  

 2. Aký má význam opasok?  

 3. Čo znamená, že dážďovka je  „obojpohlavný živočích“?  

 4. Čo si myslíte, ktorý živočích je nepriateľom dážďovky?  

 5. Vysvetlite regeneračnú schopnosť dážďovky.  

 6. Poznáte aj iné živočíchy, ktoré majú schopnosť regenerácie?  

  

Poznámka: 

Opasok dážďoviek je najviac zhrubnutý na jar a v lete. Jeho úlohou je pri znášaní vajíčok vylučovať okolo vajíčok slizovitý, 

veľmi rýchlo tuhnúci obal. Pozrite si lupou brušnú stranu dážďovky  pred opaskom. Na 14. a 15. článku spozorujete  po 

jednom páre malých otvorčekov. Sú to vývody rozmnožovacích ústrojov. Na 14. článku vyúsťujú samičie a na 15. článku 

samčie pohlavné orgány. Na každom jedincovi sa nachádzajú samčie aj samičiek pohlavné orgány, preto dážďovka patrí 

medzi hermafrodity (obojpohlavné živočíchy).  

V prvej tretine tela má dážďovka opasok. Je to niekoľko hrubších článkov, z ktorých sa vylučuje sliz. Sliz vytvára pre vajíčka 

ochranné puzdro. Z oplodnených vajíčok sa liahnu mladé dážďovky, ktoré sa celkom podobajú dospelým.  

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.):   

V záverečnej časti vyučovacej hodiny prečítajte žiakom článok: „Dážďovky sú užitočné pre pôdu“.  

https://www.sme.sk/c/2013276/dazdovky-su-uzitocne-pre-podu.htm  

Každý žiak vyplní samostatne nástroj formatívneho hodnotenia „Sebahodnotiacu kartu“, kde ku každému výroku do tabuľky  

uvedie znak √, ktorý najviac vystihuje, ako zvládol učivo.   

  

Dobrovoľná úloha pre žiakov:  

1. Vyhľadajte informácie o vermikomposte, ktoré spracujte do krátkej správy pre Vašich spolužiakov.  

2. Zistite, ktoré podmienky potrebujete zabezpečiť pre „domáci chov dážďoviek“.  
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3. Ak majú žiaci záujem môžu dážďovky chovať (chovná nádoba) a tak pozorovať ich správanie a život.  

ZDROJE 
Ušáková, K., Čipková, E., Nagyová, S.,  Gálová, T.: Biológia 8 pre gymnáziá  - Praktické cvičenia a seminár II. Bratislava:  

SPN. 2009. ISBN 978-80-10-01370-8  

Erdélsky, K. a kol.: Kútik živej prírody. Bratislava: SPN. 1954. 301-10-521  

Bedrna,  Z. Dážďovky  sú  užitočné  pre  pôdu.  [on-line] cit. 25.6.2017, dostupné z 

https://www.sme.sk/c/2013276/dazdovky-su-uzitocne-pre-podu.htm  
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MÔŽE SA PAVÚK CHYTIŤ DO VLASTNEJ SIETE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Živočíchy s článkovaným telom - článkonožce 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti 

 Opísať stavbu tela pavúka a raka 

 Vysvetliť adaptáciu pavúka na tkanie siete 

 Popísať základný princíp tvorby pavúčej siete 

 Vysvetliť rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou 
obehovou sústavou 

 Vysvetliť spôsob adaptácie raka na život vo vode 

 Opísať vývin pavúka a raka 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať základné morfologické znaky článkonožcov 

 Vysvetliť rozdiel medzi stavovcami a bezstavovcami 

Riešený didaktický problém 

Žiaci pozorujú vlákna pavúčej siete a na základné vlastností hľadajú odpoveď na výskumnú otázku. Uvedomujú 

si adaptáciu stavby tela pavúka na tkanie siete a pohyb ku koristi. Priame pozorovanie pavúka umožňuje lepšie 

porozumieť morfológii článkonožcov, podnecuje k ďalším otázkam a vzbudzuje zvedavosť žiakov. Aktivity 

rozvíjajú spôsobilosti spojené s vedeckou prácou a tiež aj skupinovej práce.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna/skupinová forma (3-5 žiakov/skupinu) 

 

 Pracovné listy pre žiakov (Príloha, nepovinné), 

 Vlákna siete pavúkov (ideálne od rôznych 
druhov, nie je podmienka, postačia aj vlákna 
jedného druhu); v nevyhnutnom prípade možné 
nahradiť (doplniť) prácou s odborným textom a 
videozáznamom 

 Petriho misky alebo iná vhodná nádoba na 
pozorovanie, prípadne tmavý papier 

 Obrázky a videozáznamy 

 Lupy 
Nepovinné: 

 Pavúk (druh podľa dostupnosti) 

 USB vreckový mikroskop 

 Tablety alebo smartfóny (aspoň 1/skupinu) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie činnosti žiakov, analýza záznamov z pozorovania, vyplnený pracovný list. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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ŽIVOČÍCHY S ČLÁNKOVANÝM TELOM - ČLÁNKONOŽCE 

ÚVOD  
Metodika na danú tému ponúka viacero variantov pre skúmanie žiakov, vrátane priameho pozorovania pavúčích sietí 

a stavby tela pavúka, skúmanie obrázkov, videozáznamov. Odporúčame v rámci možností kombinovať varianty tak, aby žiaci 

rozvíjali rôzne zručnosti.  

PRIEBEH VÝUČBY 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov motivačným rozhovorom o pavúkoch a výskumnou otázkou.  

 

Začnite so žiakmi motivačný rozhovor, v ktorom sa žiaci zamyslia nad tým, čo všetko o pavúkoch vedia.  

Pýtajte sa: 

Motivačný rozhovor: 

Videli ste už pavúka? Čo všetko o ňom viete? Ako vyzerá? 

Môžete sa pýtať na vzhľad, spôsob života, špecifiká a pod. Nechajte žiakov vyjadriť svoje názory, nekomentujte ich. Žiaci 

nech si tieto svoje myšlienky zapíšu do zošitov, prípadne pracovných listov. Pracovné listy nie sú povinné a v prípade ich 

použitia si môžete zvoliť tlačenú alebo elektronickú verziu. Kľúčové pojmy zapíšte aj Vy na tabuľu alebo zapíšte na zdieľanú 

virtuálnu tabuľu v prípade výučby formou videokonferencie. V tejto časti môžete žiakov aj vyzvať, aby zakreslili bez pomoci 

učebnice stavbu tela pavúka, ku ktorej sa neskôr môžu vrátiť. 

Z tohto rozhovoru môžu vyplynúť aj otázky, na ktoré žiaci ohľadom pavúkov nepoznajú odpoveď. Môžete ich zapísať bokom 

vedľa pojmov a faktov, ktoré sú žiakom známe. Ak z rozhovoru nevyplynú otázky samovoľne, pýtajte sa žiakov na to, čo ich 

o pavúkoch zaujíma, Vy.  

Z diskusie so žiakmi môžu vyplynúť aj žiakom známe fakty, že pavúky tvoria pavučiny, do ktorej chytajú svoju potravu. Možno 

ich práve o pavučine budú zaujímať ďalšie otázky.  

Niektoré otázky ohľadom pavučiny môžete žiakom položiť aj Vy, napríklad: 

Otázky: 

Ako vytvára pavúk sieť? 

Dokáže si pavúk opraviť porušenú sieť? 

Vypočujte si predstavy žiakov, ale neprezrádzajte odpovede. 

Pokračujte výskumnou otázkou: 

Výskumná otázka: 

Môže sa pavúk chytiť (nalepiť) do vlastnej siete? 

Svoje tvrdenie zdôvodni. 

 

Žiaci môžu mať rôzne hypotézy a predpoklady, ktoré by mohli overiť, napríklad: 

Nemôže sa chytiť (nalepiť), lebo : 
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... má na končatinách nejakú látku, ktorá je nelepivá. 

... má tŕne na končatinách, ktorými vie veľmi jemne chodiť po pavučine. 

... sa jemne vznáša nad pavučinou vďaka vzduchovým bublinám. 

... pavučina má nelepivé a lepivé časti a on vie, po ktorých chodiť. 

Môže sa chytiť (nalepiť)... 

... a potom musí končatinu so sieťou vytrhnúť alebo ju musí zjesť. 

... ale potom sa musí zvliecť. Môže sa nalepiť, ale potom ho zjedia vtáky. 

... ale vylučuje látky, ktorými sa vie odlepiť. 

... ale len do cudzej pavučiny. 

Každý žiak nech si zapíše svoju hypotézu – predpoklad, čo si sám myslí a zdôvodnenie, prečo si to myslí. Ak sa žiaci ešte 

nestretli s pojmom hypotéza, vysvetlite im jednoducho, že je to ich vlastný predpoklad, tvrdenie alebo odpoveď na 

výskumnú otázku. Tieto vlastné tvrdenia si nakoniec potvrdia, alebo vyvrátia na základe zistení vlastným bádaním. 

Povzbuďte ich, aby si zapísali vlastné tvrdenia, aj keby sa neskôr ukázali ako mylné, je to dôležitá súčasť výskumnej práce. 

Pýtajte sa žiakov na možné postupy, ktoré by boli vhodné pre zistenie odpovede a overenie ich hypotéz. 

Otázky: 

Ako by sme mohli zistiť odpoveď na výskumnú otázku? 

Ako by bolo možné vaše hypotézy overiť/potvrdiť? 

Vypočujte si niekoľko návrhov možných postupov. 

 

Žiaci môžu navrhnúť viaceré postupy na overenie svojich predpokladov/hypotéz, napr.: 

 Nájdeme vedecké články o tejto problematike, 

 nájdeme detailné videá a budeme sa snažiť na to prísť pozorovaním, 

 vyskúšame to na konkrétnom pavúkovi - s drôteným háčikom naberieme pavučinu a priložíme na pavúka. 

 

Hľadanie odpovede na výskumnú otázku a tiež aj na ďalšie otázky týkajúce sa pavúkov (ako napr. stavba ich tela), bude 

predmetom ďalšej fázy. 

 

SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku, skúmať stavbu tela pavúkov, pozorovať vytváranie pavúčej siete a rôzne tvary 

pavučín. 

 

Rozvíjajte ďalej výskumnú otázku, pýtajte sa: 

Doplňujúce otázky: 

Čo ak sa pavúk raz chytí do siete a inokedy nie? 

(Čo si myslíte, že spôsobuje raz prilepenie pavúka a inokedy nie?) 

Diskutujte so žiakmi, sprístupnite im krátky videozáznam cez daný link, prípadne alternatívu podľa vlastného uváženia: 

https://www.youtube.com/watch?v=K7fbu65lXIA. 
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Môžete využiť aj tieto videozáznamy, ako pavúk vytvára sieť:  

1. Did you see before spider web construction close up! (2,16 min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=zP5xlMsw9S0, 

2. Pavouk staví pavučinu (4,36 min.): https://www.youtube.com/watch?v=_mKipzEBAtY. 

 

Ukážte žiakom rôzne obrázky pavučiny, alebo im dajte k dispozícii na skúmanie vlákna siete rôznych pavúkov, prípadne 

aspoň jedného druhu. Povedzte im, aby si všímali ich tvar, pevnosť, hrúbku, či sú vlákna lepivé alebo nie. Ak nie je možné 

priame pozorovanie, použite obrázky alebo videozáznam. Obrázky môžete zvoliť podľa vlastného výberu, alebo využiť 

obrázky v prílohe a tiež využiť linky na videozáznamy z internetu. 

V tejto časti je vhodné, aby žiaci pozorovali aj stavbu pavúka, prípadne obrázky či správanie cez videozáznam. 

Ak máte k dispozícii pavúka/pavučinu na priame pozorovanie, obrázky môžete žiakom doplniť, videá si môžu pozrieť aj doma 

cez sprístupnené linky. 

Poznámka: 

Pre pozorovanie vlákien pavúčej siete alebo pavúka je vhodné použiť lupy, prípadne stereolupy, USB vreckový mikroskop 

alebo mikroskopy na mobil alebo si žiaci môžu nainštalovať do smartfónov alebo tabletov aplikáciu s funkciou lupy. 

Mikroskopy na mobil stačí nasadiť na mobil a zapnúť kameru na smartfóne, je možné tak natočiť aj video. K dispozícii je 

niekoľko druhov s rôznym zväčšením (30 – 100x), napr.: https://www.shoptik.sk/externy-mikroskop-pre-mobilny-

telefon/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj8E13WpAIictHzNdvmCsf2077Qa-

tbARW5lsixHpLxi7yrAkMbV_BMaAtvYEALw_wcB. 

Aplikácia s funkciou lupy, napr.: 

Magnifier & Microscope 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&gl=SK 

 

Pozorovanie vláken pavučiny môžu žiaci pozorovať aj doma po vyučovacej hodine. V prípade online vyučovania si žiaci môžu 

dopredu nachystať pavučinu a aplikáciu s funkciou lupy, ak im to dovoľujú podmienky, a pozorovať vlákna počas výučby 

online. 

Zopár pavúkov môžu na hodinu priniesť aj žiaci, napr. v malých uzavretých nádobách. 
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Pozorovanie siete pavučiny alebo ukážka obrázkov rôznych pavučín by mala nasmerovať žiakov k uvedomeniu, že nie je 

pavučina ako pavučina. 

Diskusiu so žiakmi smerujte k poznatku, že väčšina pavúkov dokáže vytvoriť mnoho rôznych druhov sietí a tie majú rozdielne 

fyzikálne vlastnosti – tento poznatok o rôznych druhoch pavúčích vláken si môžu žiaci zapísať do zošita alebo pracovného 

listu. 

Ak niektorí žiaci nebudú chcieť robiť s pavučinou, môžete mať vopred vytlačené alebo v elektronickej verzii články a môžu 

sa pokúsiť zatiaľ rozlúštiť štúdiom výskumnú otázku. 

VYSVETLENIE (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť poznatky získané pozorovaním pavučiny, obrázkov či videozáznamov rôznych typov pavučín alebo štúdiom 

textov či internetu. 

 

Pýtajte sa žiakov na zhrnutie záverov z pozorovaní pavúčích vláken, obrázkov, čítaním textov. Ak ste kombinovali viaceré 

varianty, môžete porovnať výhody rôznych postupov pre zodpovedanie výskumnej otázky. 

Záver však zostáva otvorený – vedcom sa totiž nepodarilo doteraz objasniť, prečo sa pavúk niekedy môže do pavučiny chytiť 

(nalepiť) a niekedy nie. Dôvodom „nelepivosti" sú rôzne druhy vláken, tŕne, „impregnované“ končatiny. Pavúk sa však môže 

aj nalepiť – chytiť do siete. Existuje mnoho cudzopasných pavúkov, ktoré vykrádajú pavučiny. 

V tejto časti vysvetlite žiakom adaptáciu pavúka na tkanie siete. Žiaci by mali vedieť popísať základný princíp tvorby pavúčej 

siete. 

Pavúk si nedokáže opraviť porušenú sieť. Stavba sietí patrí medzi inštinkty (vrodené správanie), ku ktorým oprava sietí 

nepatrí. Pavúk si preto postaví novú sieť. 

Pavúky tvoria pavučinu z jemných vláken vyprodukovaných snovacími žľazami na spodnej strane bruška. Vylučovaná tekutina 

na vzduchu tuhne. Keď sa korisť chytí do siete a sieť sa zachveje, pavúk vybehne korisť chytiť. Okamžite korisť ochromí 

a usmrtí jedom. Potom do nej vstrekne tráviace šťavy, ktoré natrávia tkanivo koristi (mimotelové trávenie). Za určitú dobu 

pavúk paralyzovanú a natrávenú korisť vysaje. 

Žiaci nech si poznačia pozorovania, zistenia a závery do zošitov alebo pracovných listov. 

Poznámka: 

Námet na bádanie môžete časovo rozšíriť v prípade možnosti a realizovať postup na 2 vyučovacích hodinách. V tomto 

prípade môže byť skúmanie podrobnejšie. 

Vhodné je mať k dispozícii rôzne typy vláken pavúkov, spravidla tieto 3 hlavné: vlečné lano, kruhové vlákna (druh križiak – 

osobitne priečne a osobitne kruhové – nesmú sa pomiešať) a pavučinu z „domčeka“ (veľmi vhodný je druh Cheiracanthium, 

s ktorým sa často stretávame v domácnosti). 

 Možné je rozdeliť žiakov do skupín (3 – 4 žiaci/skupinu), ktorých úlohou bude zisťovať vlastnosti vlákna (ak sú na škole 

mikroskopy (alebo lupy či aplikácia), je možné porovnať aj hrúbku, resp. je možné si všimnúť, či sa stáča alebo je priame), 

žiaci zapíšu zistenia a pozorovania do tabuľky. Alternatívou je, že by žiaci dostali okrem vlákien aj ich popis s chybami, ich 

úlohou by bolo tieto chyby nájsť a opraviť ich.   

Jednotlivé skupiny by na záver mohli zdieľať svoje závery a uviesť, ktoré vlákno lepí a ktoré nie, a tiež ktoré je hrubšie a ktoré 

tenšie. Ak majú aspoň určití žiaci k dispozícii texty na štúdium, mohli by potvrdiť, prípadne doplniť poznatky spolužiakom. 

Na záver by bolo ideálne, ak by mohli žiaci otestovať nepoškodenú kruhovú pavučinu → žiaci by otestovali, či reálne kruhové 

vlákna sú lepkavé a priame nie sú. Tiež si vyskúšajú vlečné lanko a môžu prípadne otestovať, či sa prilepí napr. mucha. 

Žiaci by mali prísť na to, že kruhové vlákno lepí a vlečné lano nelepí. 

Je možné pozorovať aj vlákna z veľkých pavúkov, ako napr. vtáčkar. –  zistili by sme, že vlečné lano malého pavúka môže byť 

hrubšie ako vtáčkarovo vlákno z domčeka alebo od vajíčok. 
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ROZPRACOVANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o stavbu tela raka, porovnať morfológiu pavúka a raka. Opísať stavbu a funkciu jednotlivých 

sústav pavúka a raka. 

 

Vysvetlite žiakom vonkajšiu a vnútornú stavbu tela pavúka. Ukážte obrázok raka, pýtajte sa žiakov na rozdiely a podobnosti 

medzi stavbou tela pavúka a raka. Upozornite žiakov na to, prečo sú pavúk aj rak článkonožce. 

 

V tejto časti použite obrázky, žiaci môžu pracovať aj s učebnicou. V pracovnom liste je znázornená stavba tela pavúka aj raka 

– žiaci nech doplnia popis jednotlivých častí. Vysvetlite rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou obehovou sústavou. Opíšte aj 

spôsob adaptácie raka na život vo vode, vývin pavúka a raka.  

Žiaci si môžu začať vypĺňať zhrňujúcu tabuľku v pracovnom liste. 

V rámci časových možností sa položte žiakom aj rozširujúce otázky, alebo im aspoň spomeňte odpovede. 

Rozširujúce otázky: 

Je pre nás pavúčie vlákno užitočné? 

Je možné z neho niečo vyrobiť? 

(Môže mať využitie v telekomunikáciách, móde alebo armáde?) 

 

Niektoré fakty o pavúčích vláknach: 

 odev z 1 000 000 jedincov (druh nephila), tkaný 4 roky, prakticky takmer nemožné natrhnúť vďaka tomu, aké 

sú vlákna pevné, 

 vlákno využívali domorodí rybári na Madagaskare, 

 pastieri v Karpatoch liečili poranenia, vďaka antibakteriálnym vlastnostiam pavučiny a prítomnosti vitamínu K, 

podporujúceho zrážanlivosť krvi, teda hojenie, 

 je vodivé, zvažuje sa využitie pre nanotechnológie a informatiku. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť poznatky o morfológii, anatómii a fyziológii pavúka a raka do tabuľky.  

 

Žiaci nech si vyplnia tabuľku , ktorá je súčasťou pracovného listu a je zameraná na porovnanie medzi stavbou tela 

a jednotlivými sústavami pavúka a raka. Môžete si ju v pracovnom liste prispôsobiť, pozmeniť. 

Žiaci si môžu tabuľku dokončiť aj doma s pomocou učebnice. 

Žiakov, ktorých téma zaujala, si môžu doma vyhľadať na internete alebo v odbornej literatúre odpovede na nezodpovedané 

otázky zo začiatku hodiny alebo pozrieť aj dlhšie videozáznamy. Svoje zaujímavé zistenia môžu na ďalšej hodine 

sprostredkovať spolužiakom.  

Žiaci môžu nájsť vlastné videá, alebo pozrieť niektoré z nasledujúcich záznamov: 

1. Pavučina a její neuvěřitelné vlastnosti (8 min.): https://www.youtube.com/watch?v=z-Adw---o80 
2. Neuvěřitelný svět pavouků (44 min.): https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 
3. Kde bydlí pavoucí (52 min.): https://www.youtube.com/watch?v=qt59ZZJRyg4 
4. Real-Life Spider Shoots Web 25 Metres Long! (4 min): https://www.youtube.com/watch?v=nlRkwuAcUd4 
5. Spider catching huge prey and wrapping dramatic video (2:08 min.): https://www.youtube.com/watch?v=2-

s__S3RRWY:08 
6. Spider wrapping pray (0:45 min.): https://www.youtube.com/watch?v=aUpWEVcNRb8 
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Ukážka vyplnenej zhrňujúcej tabuľky: 

Zhrňujúca tabuľka 

 PAVÚK RAK 

Stavba tela telo a končatiny zložené z článkov - článkonožce 

 hlavohruď + bruško, spojené stopkou 

hlavohruď: 8 očí, klepietka, hmatadlá, 4 

páry končatín 

bruško: zakončené snovacími bradavicami 

pancier s chitínom + uhličitanom 

vápenatým = vonkajšia kostra, upínajú sa 

naň svaly 

hlavohruď a bruško pevne zrastené 

hlavohruď: oči na pohyblivých stopkách, 2 

páry tykadiel (1. pár = klepetá), končatiny 

bruško: na konci chvostová plutvička 

Tráviaca sústava ústny otvor – črevo – análny otvor 

mimotelové trávenie 

ústny otvor – žalúdok – pečeň –  črevo – 

análny otvor 

Dýchanie kyslík zo vzduchu prúdi do pľúcnych vakov kyslík z vody žiabrami 

Obehová sústava otvorená, rúrkovité srdce 

Nervová sústava rebríčková 

Rozmnožovacia sústava oddelené pohlavie, priamy vývin z oplodnených vajíčok 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Metodika bola úspešne overená aj vo vyšších ročníkoch. 

2. Postup je možné prispôsobiť na 1 alebo 2 vyučovacie hodiny. Viacerí učitelia uviedli, že pri uplatnení metodiky na 1 

vyučovacej hodine je vhodnejšie zamerať sa len na pavúky a vynechať raka. Je to na uvážení učiteľa. Zameranie témy 

na pavúky podporuje aj záujem žiakov, ktorých problematiky pavúčích sietí veľmi zaujala a chceli viac diskutovať.  

3. Niektorí žiaci chceli dlhšie diskutovať, žiaci si potom dokončili pracovný list doma za domácu úlohu. 

4. Pracovný list je možné prispôsobiť, obrázky nahradiť jednoduchšími. 

5. Mnohých žiakov prekvapilo, že kosce nie sú pavúky, niektorí si mýlili hryzadlá – hmatadlá – tykadlá. Pre žiakov bolo 

zaujímavé aj zistenie, že nie všetci zástupcovia článkonožcov majú zložené oči, prekvapili ich jednoduché oči pavúkov 

a koscov (počet, umiestnenie). 

6. Zaujímavé bolo rozšírenie metodiky o vytvorenie brožúrky v rámci skupinovej práce, ktorú žiaci zamerali na  

výnimočné vlastností biomateriálu budúcnosti – pavúčieho vlákna. Brožúra predstavovala zhrnutie informácií, ktoré 

pripravili jednotlivé skupiny: 1.skupina- história využitia pavúčieho vlákna; 2.skupina- vlastnosti pavúčieho vlákna; 

3.skupina- problémy pri chovaní pavúkov na pavúčích farmách a alternatívy- genetické manipulácie; 4.skupina- 

reálne využitie pavúčích vlákien v rôznych odvetviach hospodárstva. 

7. Otázky, ktoré žiaci mali aj po vyučovacej hodine: Ako dlho vydrží pavučina? Vyskytuje sa na Slovensku pavúk 

nebezpečný pre človeka? Sú drahé výrobky s pavúčím vláknom? Koľko najviac sa vie dožiť pavúk? Je možné vytvoriť 

pavúčie vlákno aj synteticky? Koľko pavúkov/druhov pavúkov žije priemerne v 1 domácnosti? Ako je možné, že 

pavúčia sieť je pevnejšia ako oceľ? Prečo mám arachnofóbiu? Ako dlho vydrží pavúk tkať sieť? Žijú pod zemou, napr. 

v jaskyniach druhy pavúkov, ktoré sú len biele alebo priehľadné? 

8. Aktivity sa podarilo vhodne implementovať aj v exteriéri školského dvora, žiaci boli mimoriadne aktívni a pracovali 

so záujmom. 

9. Žiaci môžu využiť tablety a smartfóny na pozorovanie a zaznamenanie správania sa pavúkov v ich prirodzenom 

prostredí a na hodine diskutovať o svojich zisteniach. Aplikácie na identifikáciu pavúkov môžu žiakov zaujať aj počas 

dištančnej výučby. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku je možné realizovať na 2 vyučovacích hodinách ako praktické cvičenie. V tom prípade budú mať žiaci viac času na 

pozorovanie pavúčích vlákien aj stavby tela pavúka. Rozšírenie možných pozorovaní aj s popisom záverov, ku ktorým by žiaci 

mali podrobnejším skúmaním dôjsť, je uvedené v časti Vysvetlenie, v Poznámke. 

Pri realizácii na 2 vyučovacích hodinách je možné rozšíriť postup a pozorovanie hmyzu a porovnanie stavby tela hmyzu 

a pavúka. 

Pozorovanie správania pavúkov s vytvorením obrazového záznamu môže byť predmetom projektového vyučovania. 

ZDROJE 
1. Pavučina a její neuvěřitelné vlastnosti (8 min.): https://www.youtube.com/watch?v=z-Adw---o80 
2. Neuvěřitelný svět pavouků (44 min.): https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 
3. Kde bydlí pavoucí (52 min.): https://www.youtube.com/watch?v=qt59ZZJRyg4 
4. Real-Life Spider Shoots Web 25 Metres Long! (4 min): https://www.youtube.com/watch?v=nlRkwuAcUd4 
5. Spider catching huge prey and wrapping dramatic video (2:08 min.): https://www.youtube.com/watch?v=2-

s__S3RRWY:08 
6. Spider wrapping pray (0:45 min.): https://www.youtube.com/watch?v=aUpWEVcNRb8 

PRÍLOHA 

 

 

Obr. 1:    Schematická štruktúra pavúčích sietí podľa rôznych čeľadí pavúkov 

A – Agelenidae, B – Linyphiidae, C – Dictynidae, D – Uloboridae, E – Araneidae, F – Theridiidae, G – Tetragnathidae 

Pozn.: E – štruktúra siete, ktorú vytvára pavúk križiak 

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/308726347_Deer_herbivory_reduces_web-

building_spider_abundance_by_simplifying_forest_vegetation_structure/figures?lo=1 

 

Ďalšie obrázky sú súčasťou Prílohy (portál výstupov). 
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AKO JU NEPOZNÁME 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Živé organizmy a ich stavba 
Článkonožce - hmyz 

ISCED 2 / 6. ročník 
ISCED 3 / 1. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať stavbu tela hmyzu 

 Vysvetliť význam muchy v prírode (jej „šikovnosť“, 
životaschopnosť a škodlivosť pri prenose chorôb) 

 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Pozorovať/merať 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať základnú stavbu tela hmyzu, pomenovať  časti tela na obrázku 

 Zaradiť hmyz medzi článkonožce  

 Ovládať základy práce s mikroskopom, lupou, vedieť preniesť nasnímané fotky do PC či tabletu 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa v 6. ročníku učia o článkonožcoch, majú poznatky o ich stavbe, funkciách jednotlivých orgánov, 
mnohí si však neuvedomujú širší význam ich poznania. Mali by pochopiť, že každý organizmus je súčasťou 
prírody a je dôležitou súčasťou pri zachovaní biologickej rovnováhy. Sezónne premnoženie múch už určite 
spozorovali, ale mnohí si neuvedomujú ich škodlivosť pri prenose chorôb na človeka. Na hodine sa snažíme 
poukázať na ich vplyv na zdravie človeka a prevenciu pred nákazou (čistenie a umytie potravín pred 
konzumáciou).  

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (4 skupiny) 

 

 Počítač s pripojením na internet (alebo vytlačené 
články z novín či internetu o muchách) 

 Aplikácia Fiji v PC či tablete a fotoaparát (mobil 
alebo vopred pripravené fotky múch) 

 Časti tela múch (vysušené, alebo trvalé 
preparáty), mikroskop, lupa, živé muchy 
v uzavretej nádobe, predloha - záznam 
z pozorovania  

 Študijný text pre žiakov (Príloha) 

 Pracovný list (Príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie činností a diskusie žiakov, 

 analýza obrazu pri práci s PC a aplikáciou Fiji 

 záznamy z pozorovania a práce na hodine. 
 

 

Autor: Mgr. Barbora Bystrá 
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ČLÁNKONOŽCE - HMYZ   

ÚVOD  
Zámerom je upevniť si poznatky o hmyze prostredníctvom praktických aktivít a uvedomenie si, že aj také muchy, ktoré pri 

premnožení znepríjemňujú život človeku a prenášajú ochorenia, sú dôležitou súčasťou prírody pri zachovaní biologickej 

rovnováhy. Metodika je realizovateľná nielen pri téme hmyz, ale aj pri témach zaoberajúcich sa vzťahom organizmu 

a prostredia (adaptácie muchy domácej) a organizmy žijúce v blízkosti ľudských sídel. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Nasledujúce aktivity vedúce k hlbšiemu spoznávaniu života muchy sú navrhnuté ako práca v 4 skupinách, nie je však nutné 

všetky aktivity uskutočniť. Je možné si vybrať iba niektoré z nich podľa zloženia žiakov v triede, ich schopností 

a materiálnych možností. Delenie žiakov do skupín tak môžete prispôsobiť podľa počtu zvolených aktivít.  Táto metodika je 

rozpracovaná na prácu v 4 skupinách. 

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
Oboznámenie žiakov s cieľom bádania na hodine - spoznať význam muchy v prírode, zistiť jej vplyv na zdravie človeka.  

Zaujatie (8 min.): Je tvrdenie – „Muchy nie sú hlúpe!“ podľa Vás pravdivé?  

  Čo vieme o muche? (stručné zopakovanie si informácií o stavbe tela hmyzu, môže poslúžiť obrázok 

s časťami tela hmyzu). 

O muchách sa hovorí že vnímajú 7x rýchlejšie ako ľudia, preto nie je jednoduché ich ulapiť. Vraj sú to experti v lietaní. Vidieť 

stavbu ich tela naživo môžeme, keď sa nám nejakú podarí chytiť. Prečo ich ľudia chytajú? Prečo ich považujeme za otravné? 

Škodia nám? Muchy vraj nie sú hlúpe! Poďme sa im prizrieť z blízka. 

Rozdelenie žiakov do 4 skupín (2 min.). Každá skupina dostane pracovný list na zaznamenanie si výsledkov svojho 

pozorovania.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 
Samotné plnenie úloh v skupinách má prvky nasmerovaného bádania. V rozdaných pracovných listoch ponúkneme žiakom 

hypotézy, ktoré si plnením úloh budú musieť overiť. Pracovný list ponúka aj možnosť formulácie vlastnej hypotézy danej 

skupiny. 

1. SKUPINA: Detektívi online - skúmanie článku z novín z pred viac ako 100 rokov o muchách, hľadanie odpovedí aj 

na internete. 

-  vyhľadávanie informácii na potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz v článku z Národných novín z roku 

1917: https://digicontent.snk.sk/content/journals/Narodnie_noviny/1917/17A0065379_076.pdf), 

prípadne iných dostupných článkov na internete (napr. Nové časy – noviny z roku 1913 – 

https://content.slovakiana.sk/fileserver/public/doid=doid-tw00/content/pdf/FA4BB33D-CF5A-4757-

9867-787C9E40D75E_P.pdf -  s.163) – čítanie s porozumením  

 Pomôcky: PC s pripojením na internet, alternatíva – učiteľom vytlačené články, PL 

Pokyny:  Žiaci si preštudujú ponúknutý článok z pred viac ako 100 rokov a porovnávajú, či sa poznatky 

a názory na muchy zmenili za tú dobu. Zhromaždené výsledky zaznamenajú do PL. Učiteľ môže deťom 

ponúknuť celý výtlačok z novín v pdf formáte, alebo len úryvok článku o muchách.  

 Žiaci by mali potvrdiť alebo vyvrátiť nasledujúce hypotézy: 

Hypotéza 1:Muchy nie sú hlúpe! 

Hypotéza 2: Muchy sú dnes čistotnejšie. 

Hypotéza 3: Pred 100 rokmi bolo menej múch ako dnes. 
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Obr. 1    Ukážka článku o muchách z r. 2017,  

dostupné z https://digicontent.snk.sk/content/journals/Narodnie_noviny/1917/17A0065379_076.pdf 

 

2. SKUPINA: pozorovanie častí tela muchy lupou, mikroskopom (mŕtva nájdená mucha alebo trvalé preparáty, pri 

šikovných žiakoch aj príprava natívneho preparátu z časti tela muchy, napr. končatina, krídla... 

Pomôcky: lupa, mikroskop, pomôcky na mikroskopovanie (mŕtva nájdená mucha alebo trvalé preparáty, 

pri šikovných žiakoch aj príprava natívneho preparátu z časti tela muchy, napr. končatina, krídla...) 

Postup: muchu žiaci pozorujú lupou, resp. pod mikroskopom pozorujú trvalý preparát s časťami tela 

muchy, alebo si pripravia natívny preparát z krídla, či končatiny muchy. 

Pracovný list (Príloha) obsahuje aj otázka pre žiakov na diskusiu v skupine: 

Ako končatiny a krídla pomáhajú muche v živote?  
Ako je možné, že muchy vedia, ktorým  smerom vzlietnuť a presne kedy, aby unikli nebezpečenstvu?  
Je pravda, že sa vedia dobre ukryť, ale objavia sa stále tam, kde na nich čaká jedlo? 
Oplatí sa im žiť v blízkosti človeka? Prečo?  
Ako a čím prenášajú choroby? 
 

3. SKUPINA: pozorovanie správania sa odchytených múch v sklenenej fľaši a aj po ich vypustení z nádoby do 

miestnosti. 

Pracovný list nabáda žiakov, aby sa vyjadrili k: 

- Správaniu muche v sklenenej nádobe, 

- kolektívnemu správaniu múch v nádobe, 

- potravovému správaniu, 

- zvláštnostiam v správaní, 

- správaniu po vypustení muchy z nádoby do triedy. 

 

4. SKUPINA: práca s aplikáciou Fiji – meranie počtu odfotených múch. 
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Otázky a úlohy pre žiakov:  

V ktorom ročnom období pozorujeme zvýšený počet múch? Prečo?  

Bežne v domácnosti ich tak veľa nemáme. Možno medzi oknami v neprataných miestnostiach.  

Spočítaj nafotené muchy pomocou aplikácie Fiji.  
 
Doplňujúce úlohy: Vedeli by ste zrátať počet múch na tomto okne? Koľko ich je?  

 

 

 

 

Obr. 2   Ukážka analýzy obrazu s aplikáciou Fiji  

 

Na domácu úlohu ste mali nazbierať čo najviac múch. Odfoťte si ich a zrátajte ich počet pomocou aplikácie Fiji (kým prvá 

skupina diskutuje a vyhľadáva informácie, druhej skupine vysvetlíme postup práce s aplikáciou Fiji). 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Zhrnutie výsledkov pozorovaní: Čo sme sa na dnešnej hodine bádania dozvedeli?  

Žiaci môžu uvádzať aj zaujímavosti, napríklad: ,,Každá mucha, i keď žije len krátko (28 dní), dokáže naklásť až 1 000 

vajíčok.“ 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika svojim obsahom, bádaním, upevňovaním poznatkov o hmyze vhodne dopĺňa vzdelávací program. Ponúka 

zaujímavý priestor pre realizáciu aktivít a diskusiu, čím prispieva k rozvíjaniu spôsobilostí – formulovanie hypotéz, 

selektovanie informácií a ich sumarizácia, online bádanie, zdokonaľovanie práce s mikroskopom a digitálnou technikou 

a v neposlednom rade rozvíja kolektívnu spoluprácu. Pri úprave niektorých postupov je metodiku možné realizovať aj 

v podmienkach dištančnej výučby (napr. mikroskopovanie nahradené pozorovaním voľným okom). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je znížiť počet skupín, vynechanie niektorej z úloh, ktorá nevyhovuje vašim podmienkam, pri absencii online 

pripojenia práca s knižným materiálom, resp. vopred vytlačené články z internetu, pri vynechaní práce s aplikáciou Fiji na 

vyhodnotenie počtu múch je alternatívou ich počítanie po jednom. 

ZDROJE 
http://snk.sk/en/home/55-100-rocne-noviny/1199-co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-2-8-jula-1917.html  

http://e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/lnkonoce__hmyz.html  

https://tech.sme.sk/c/6944175/muchy-lietaju-v-spomalenom-svete.html  

http://www.vedelisteze.sk/galerie/10-najkratsie-zijucich-zvierat-svete  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c_jooqxSFQUJ:naturescience.fhpv.unipo.sk/ekologia/didmat/do

wnload/modelmm.doc+&cd=9&hl=sk&ct=clnk&gl=sk  

http://www.vedelisteze.sk/galerie/10-najkratsie-zijucich-zvierat-svete  
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ISCED 2: 7. ROČNÍK ZŠ 

ISCED 3: 2. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
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POZNÁŠ VTÁKA PO PERÍ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Stavba a funkcie tela stavovcov 
Povrch tela stavovcov  

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať povrch tela stavovcov 

 Vysvetliť význam kože pre stavovcov 

 Vymenovať vrstvy kože stavovcov 

 Uviesť aspoň 3 príklady kožných útvarov stavovcov 

 Popísať stavbu vtáčieho pera 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Formulovať závery 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať stavbu tela stavovcov 

 Zhotoviť fotografiu 

 Vytvoriť nákres 

Riešený didaktický problém 

Metodika rozvíja prírodovednú gramotnosť žiakov, logické uvažovanie a zručnosti ako napr. formulovať 
hypotézu, navrhnúť experiment, zovšeobecniť výsledky pozorovania a pod. Rozličné aktivity v metodike 
zamerané na bádanie rozvíjajú chápanie otázok súvisiacich s povrchom tela stavovcov v širších súvislostiach. 
Žiaci sa učia chápať význam kože, kožných a rohovinových útvarov, sfarbenia tela a uvedomujú si vzťah medzi 
morfológiou a funkciou.  

Žiaci totiž vedia, že povrch tela stavovcov pokrýva koža a často rozličné kožné útvary a určite sa stretli aj 
s vtáčím perom. Pravdepodobne si však doteraz neuvedomujú, že každý vták má špecifické perie a perá 
jedného vtáka sú rôzne, s rozličnou funkciou.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová forma (2-3 žiaci v skupine) 

 

 Počítač (nepovinné) 

 Smartfóny alebo tablety 

 Rôzne druhy vtáčích pier 

 (Stereo)lupy, USB mikroskop, mikroskop na 
mobil alebo aplikácia v mobile s funkciou lupy 

 Program na úpravu fotografií – Phonto – Text on 
Photos (nepovinné) 

 Digitálne váhy, 2 perá (letky vodných vtákov), 2 
kelímky, papierové utierky, soľ, voda (300 – 400 
ml), 2 Petriho misky, kúsok igelitu, rastlinný olej, 
kakaový prášok, 2 kávové lyžice 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenie úloh v pracovnom liste, 

 lístok pri odchode, 

 pozorovanie činností. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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POVRCH TELA STAVOVCOV  

ÚVOD  
Postup v metodike napomáha nielen rozšíriť vedomosti žiakov o povrchu tela stavovcov, ale aj rozvíjať spôsobilosti vedeckej 

práce žiakov a čiastočne rozširuje tému aj o environmentálne problémy. Metodika ponúka variant práce s pokusom perím 

vtákov alebo analýzu videozáznamu daného pokusu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Vzbudiť záujem a zvedavosť žiakov o nové učivo otázkami na zamyslenie. 

 

Začnite so žiakmi diskutovať o povrchu tela stavovcov. Žiaci už z bežného života vedia, že povrch tela stavovcov je rôzny, 

pokrýva ho koža, z ktorej vyrastajú kožné a rohovinové útvary. Sú však rozdiely medzi rôznymi druhmi stavovcov dostatočné 

na to, aby sme vedeli podľa povrchu určiť, o akého živočícha ide? Je perie rôznych vtákov rôzne? V čom sa líši? Môžeme 

poznať vtáka po perí? 

Pýtajte sa: 

Motivačné otázky: 

Čo pokrýva telo stavovcov? 

Vedeli by ste podľa povrchu tela určiť, o aký druh živočícha (stavovca) ide? 

 

Otázky rozvíjajú predstavivosť a kritické uvažovanie žiakov. Žiaci si predstavujú rôzne druhy stavovcov s rozličným povrchom 

tela, napr. šupiny rýb, vlhkú kožu žiab, perie vtákov, srsť cicavcov a pod. Žiaci si zrejme uvedomia, že povrch tela rôznych 

druhov stavovcov sa síce líši, ale v niektorých prípadoch môže byť ťažké určiť živočícha podľa povrchu tela (napr. určiť podľa 

povrchu tela mačku a psa a pod.). 

Po krátkom premýšľaní žiakov v úvodnej časti vyučovacej hodiny sprostredkujte aktivitu s názvom „Uhádni ma“ 

prostredníctvom ppt prezentácie. Úlohou žiakov bude samostatne bez pomoci učiteľa zapísať si do zošita názvy živočíchov, 

o ktorých si myslia, že je ich časť znázornená na obrázku. Na zapísanie názvu jedného živočícha je 15 - 20 sekúnd. Upozornite 

žiakov, aby pracovali samostatne. 

Poznámka: 

Na obrázkoch sú znázornené tieto živočíchy: 

1. krokodíl; 2. vták; 3. ryba; 4. zebra; 5. baran; 6. mačka; 7. človek. 

 

Po prezentácii prejdite so žiakmi každý obrázok z prezentácie. Najprv sa opýtajte žiakov na ich predpoklad a až vtedy, ak 

nevedia živočícha (správne) určiť, im povedzte správnu odpoveď.  

Pri každom obrázku sa pýtajte žiakov: 

Otázka: 

Podľa čoho ste vedeli, že na obrázku je ......? (krokodíl, vták, ryba, ....)? 

Ak žiaci neuhádli živočícha, môžete sa ich pýtať napr.: Prečo ste si mysleli, že na obrázku je ......? Aký je rozdiel medzi 

povrchom tela ...... (tipovaný živočích) a ....... (živočích na obrázku)? 
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Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili, že povrch tela rôznych druhov stavovcov má svoje „špecifické črty“ – napr. šupiny 

u rýb, perie vtákov a pod. Povedzte žiakom, že ide o kožné útvary, ktoré vyrastajú z kože.  

Pomáhajte žiakom naučiť sa správny pojem pre daný kožný útvar (šupina, perie, srsť), prípadne žiakov na daný útvar 

upozornite vy, ak si ho žiaci na obrázku nevšimli. 

Žiaci taktiež vedia, že telo vtákov pokrýva perie. Perie rôznych vtákov sa však líši, a tiež perie jedného vtáka je rôzne. Pomôžte 

žiakom uvedenými otázkami a nasmerovaným bádaním uvedomiť si tieto rozdiely a prísť na to, prečo je to tak.  

 

Výskumná otázka č. 1: 

Je možné určiť druh vtáka podľa peria?  

(Je pravda, že vtáka poznáme po perí? Prečo si to myslíte?) 

 

Odpoveď na otázku, či môžu spoznať a „identifikovať“ druh vtáka podľa peria sa zrejme bude v triede medzi žiakmi líšiť. 

Dôležité je však dať žiakom priestor na premýšľanie. Pýtajte sa ich na to, prečo si myslia, že by podľa vtáčieho pera 

vedeli/nevedeli určiť druh vtáka. Možno povedia, že to bude závisieť aj od konkrétneho vtáčieho pera (napr. pero páva je 

jednoduché priradiť, ale u niektorých vtáčích pier to nie je jednoznačné).  

Môžete žiakom aj ukázať konkrétne vtáčie pero a spýtať sa na druh vtáka. Je vhodné  však neprezradiť žiakom druh vtáka, 

až na konci ich bádania.  

Rozvíjajte ďalej diskusiu so žiakmi, pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo všetko vieme zistiť z vtáčieho pera? 

Majú všetky vtáky rovnaké perie?  

Čím sa líši perie rôznych vtákov? Sú perá jedného vtáka rovnaké? Prečo? 

 

Vhodné je žiakom ukázať napr. dva rôzne typy vtáčích pier (kontúrové perie a páperie zo sliepky a pod.) a spýtať sa ich na 

druh vtáka (vtákov). Cieľom je, aby si žiaci uvedomili vzťah medzi morfológiou a funkciou vtáčieho pera. Až po diskusii so 

žiakmi im prezraďte, že ide o perá jedného druhu. 

Žiaci pravdepodobne budú vedieť niektoré z funkcií peria vtákov. Určite si uvedomujú aj niektoré rozdiely medzi perím 

rôznych vtákov, a to napr. rozdielne sfarbenie, veľkosť, tvar a pod. Odpoveď na výskumnú otázku (prípadne ďalšie otázky) si 

žiaci potvrdia (overia) skúmaním a pozorovaním vtáčieho pera a pokúsia sa zistiť druh vtáka, ktorého pero pozorujú.   

Poznámka: 

Viac o funkcii a rôznych typoch vtáčích pier a funkcii je uvedené v časti „Pomôcky pre učiteľa“. 

 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Získavanie odpovede na výskumnú otázku riadeným bádaním žiakov. 

 

Zvoľte si variant, ktorý Vám najviac vyhovuje: 

Variant 1A: Pozorovanie pera vtákov, zhotovenie fotografie, jej analýza a popis 

Variant 1B: Pozorovanie pera vtákov, nákres a popis vtáčieho pera 

Variant 2: Analýza a popis fotografie pera (perí) vtákov 
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Poznámka: 

Všetky varianty sú založené na analýze vtáčieho pera. Variant 2, pri ktorom žiaci analyzujú fotografie pera (perí) vtákov, 

ktoré dostali k dispozícii, je časovo menej náročný a nevyžaduje prípravu materiálu na pozorovanie a pomôcok. Variant 1 

však rozvíja u žiakov zručnosti pri práci s biologickým materiálom, žiaci sa učia vytvoriť fotodokumentáciu s popisom (1A) 

a/alebo zhotoviť nákres objektu (1B), pozorovať objekt (vtáčie pero) lupou alebo voľným okom a môžu si všimnúť aj znaky, 

ktoré nemusia byť na fotografii viditeľné. 

 

Variant 1A: Pozorovanie pera vtákov, zhotovenie fotografie, jej analýza a popis 

Variant 1B: Pozorovanie pera vtákov, nákres a popis vtáčieho pera 

 

Pracovný list I (pre Variant 1A a 1B) 

Oboznámte žiakov s cieľom a časom trvania aktivity. 

Povedzte: „Budete pozorovať vtáčie pero (perá). Máte 10 minút (odporúčané) na pozorovanie a vypracovanie pracovného 

listu“.  

Podľa množstva vtáčích pier zvoľte buď samostatnú prácu žiakov, alebo žiakov zlúčte do skupín s 2-3 žiakmi. Rozdajte žiakom 

pero vtákov (prípadne viac perí) a sprístupnite im pracovné listy I. Pracovné listy sprístupnite žiakom v tlačenej verzii (I), na 

tablet v elektronickej verzii (II) alebo premietnite pracovný list na tabuľu (III) a žiaci si budú robiť poznámky do zošita.  

Jednou z úloh žiakov je aj popísať vtáčie pero. Nakreslite a popíšte vtáčie pero na tabuľu, premietnite obrázok pera 

s popisom, prípadne nechajte žiakov vytvoriť popis podľa učebnice. 

Poznámka: 

Žiaci by si skúmaním vtáčieho pera mali uvedomiť, že aj jeden vták môže mať rôzne vtáčie perá, ktoré sa môžu líšiť sfarbením, 

veľkosťou, tvarom. Nie je dôležité, aby sa žiaci učili rôzne typy vtáčieho pera, ale aby si uvedomili, že rôzna morfológia 

vtáčieho pera súvisí s rozdielnou funkciou (napr. kontúrové perie, páperie a pod. ) (Obr. 1, časť: „Pomôcka pre učiteľa“). Je 

preto vhodné, aby žiaci dostali na pozorovanie rôzne, dobre odlíšiteľné druhy vtáčích pier.  

 

Variant 2: Analýza a popis fotografie pera (perí) vtákov 

Pracovný list II (pre Variant 2) 

Oboznámte žiakov s cieľom a časom trvania aktivity. 

Povedzte: „Budete analyzovať fotografie rôznych vtáčích pier. Máte 10 minút (odporúčané) na analýzu, popis fotografie 

a vypracovanie pracovného listu“.  

Zvoľte buď samostatnú prácu žiakov, alebo žiakov zlúčte do dvojíc. Sprístupnite žiakom fotografie vtáčích pier a pracovné 

listy, a to buď v tlačenej verzii (I), na tablet v elektronickej verzii (II) alebo premietnite fotografie na tabuľu (III). Podľa 

zvolenej možnosti žiaci vypĺňajú pracovný list a vkladanú popis fotografie v elektronickej forme s pomocou aplikácie (viď. 

Poznámka), alebo si žiaci do zošitov kreslia nákres vtáčích pier, na ktorom popíšu časti vtáčieho pera. 

Poznámka: 

Pri popise pera vtákov môžete použiť aplikáciu s názvom Phonto – Text on Photos. Aplikácia umožňuje vkladanie textu do 

fotografií a rôznych obrázkov. Možnosť vložiť text sa ponúka do akéhokoľvek obrázka, či už je zhotovený pomocou 

fotoaparátu, alebo je to len obrázok z galérie. Výhodou aplikácie je, že na rozdiel od iných ponúka možnosť zvoliť si veľkosť 

textu a tiež posúvať text na ľubovoľnú pozíciu v obrázku. 

Dostupné na: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youthhr.phonto 

Vhodné je pred vyučovacou hodinou overiť aktuálnosť aplikácie, v prípade nedostupnosti vyhľadať inú, vhodnú aplikáciu. 

Práca s aplikáciou je však časovo náročnejšia, preto je vhodnejšia pri realizácii metodiky na 2 vyučovacích hodinách, prípadne 

prácu s aplikáciou realizovať ako domácu úlohu. 
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VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zovšeobecniť výsledky pozorovania a vyvodenie záverov. 

 

Diskutujte so žiakmi o pozorovaniach a odpovediach na výskumné otázky. Buďte na žiakov primerane náročný a zaujímajte 

sa aj o ich argumenty a zdôvodnenia svojich názorov a odpovedí. Ak žiaci pozorovali perie (Variant A) a viete, o pero akého 

vtáka žiaci pozorovali, môžete im prezradiť výsledok. Cieľom však je, aby si žiaci uvedomili, že perá rôznych vtákov sú rôzne, 

ale aj perie jedného vtáka. Diskutujte so žiakmi, aký význam má rôzne perie (sfarbenie, morfológia, veľkosť a pod.) vzhľadom 

na funkciu.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Rozšíriť vedomostí žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa povrchu tela stavovcov.  

 

Výskumná otázka č. 2: 

Čo sa stane s perím vtáka, ktorý pristane na hladine oceánu a na ropnej škvrne?  

Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)? 

 

Dajte žiakom priestor, aby vyjadrili svoj názor. Žiaci možno povedia, že ropa vtákovi zničí perie, zlepí a pod. 

Na zodpovedanie výskumnej otázky č. 2 uskutočnite so žiakmi potvrdzujúce bádanie. 

Nechajte žiakov popremýšľať nad návrhom experimentu. Môžete im pomôcť tým, že im ukážete pomôcky, ktoré majú na 

pozorovanie k dispozícii (digitálne váhy, 2 perá (letky vodných vtákov), 2 kelímky, soľ, voda (300 – 400 ml) papierové utierky, 

2 Petriho misky, kúsok igelitu, rastlinný olej, kakaový prášok, 2 kávové lyžice). 

Uskutočnite so žiakmi porovnanie. Jedno vtáčie pero vložte do osolenej vody, druhé do oleja. Pre jednoznačný výsledok 

a rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov postupujte podľa postupu: 

Postup: 

1. Označte obe Petriho misky, zvážte ich na digitálnych váhach a zapíšte ich hmotnosť. Označte si aj obe letky, zvážte 

ich hmotnosť a výsledok zapíšte.  

2. Do oboch kelímkov s vodou pridajte lyžičku soli a zamiešajte. Do jedného z nich pridajte navyše lyžičku rastlinného 

oleja a pol lyžičky kakaového prášku, aby bol vytvorený dojem ropy. Po troch minútach namočte do každého 

kelímku jednu letku (pomaly prejdite kvapalinou). Obe perá pretiahnite cez papierový obrúsok (simulácia otrepania 

vtáka) a položte na igelit.  

3. Pozrite si stavbu obidvoch pier, pozorujte rozdiely pred a po pokuse. Vyvoďte záver, aký môže mať pre vodného 

vtáka dôsledok pristátia na čistú hladinu oceána a na hladinu znečistenú ropnou škvrnou. 

4. Zvážte obe perá, zapíšte hmotnosť. Porovnajte hmotnosť pier. 

Žiaci si výsledok pozorovania zapíšu do pracovného listu alebo do zošita. 

Z pozorovania by malo vyplynúť: Vták, ktorý pristál na hladine oceána bez ropnej škvrny, má neporušené pero. Naopak, vták, 

ktorý pristál na ropnej škvrne, má pero rozdelené do mnohých zlepených častí a nemôže vzlietnuť. Hmotnosť pera 

namočeného do čistej vody vzrástla, ale nie tak výrazne, ako hmotnosť vtáčieho pera namočeného do „ropnej“ škvrny. Vták 

preto nemôže vzlietnuť a v dôsledku zvýšenej hmotnosti sa často aj utopí. O týchto dôsledkoch môžete diskutovať v ďalšej 

fáze vyučovacej hodiny (Hodnotenie). 
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Obr. 1:    Pokus s vtáčím perím, screenshot z videa https://youtu.be/CblumRrXFnw, K. Šefčíková 

Poznámka: 

Realizácia experimentu je časovo náročnejšia. Ak metodiku realizujete na 1 vyučovacej hodine, môžete preto simulovať 

aspoň pristátie vtáka na ropnej škvrne bez váženia. Povedzte, že hmotnosť vtáčieho pera ponoreného do slanej vody s 

olejom a kakaom („ropná škvrna“) je približne 4 – 6 x väčšia ako hmotnosť kontrolného vtáčie pera ponoreného do slanej 

vody. Pokus môžete demonštrovať aj videom, ktoré je vytvorené k metodike a prístupné na YouTube cez link: 

https://youtu.be/CblumRrXFnw (Obr. 1). Video však sprístupnite tak, že budete video zastavovať na miestach, kde sú 

uvedené otázky a diskutovať o nich so žiakmi. Záchranári znečisteným vtákom síce občas pomáhajú teplým kúpeľom, ale iba 

menej ako 1% týchto vtákov (!) to napriek tomu kvôli iným nezvratným poškodeniam prežije (poškodenie pečene, ...).  

 

Žiaci už vedia, čo sa dá zistiť z peria vtákov.  

Diskutujte so žiakmi o povrchu tela iných druhov stavovcov, využite pomôcky, ktoré máte k dispozícii. Môžete pokračovať 

diskusiou ohľadom šupín kapra. Pýtajte sa: 

Otázka: 

Čo je možné zistiť zo šupiny kapra? 

 

Nechajte žiakom priestor na premýšľanie, môžete im aj ukázať obrázok kostenej šupiny kapra. Ak máte k dispozícii šupiny 

kapra a lupy, prípadne stereolupy, žiaci môžu hľadať odpoveď na otázku vlastným bádaním. V prípade, že žiaci naznačia, že 

pomocou šupín môžeme určiť vek, potvrďte to a povedzte, že vek kapra sa dá určiť podľa prúžkov na šupinách. Každý hustý 

prúžok predstavuje jednu zimu, ktorú kapor prežil.  

Žiakom môžete sprístupniť na skúmanie aj ukážky rohovinových útvarov kože (parohy, ...). Žiaci ich môžu pozorovať 

a zapisovať si do tabuľky, o aký útvar ide, komu patrí (druh živočícha) a aký má pre daného živočícha význam. 

 

ČO JE TO? (pomenovanie útvaru) KOHO JE TO? (druh živočícha) NA ČO? (význam pre živočícha) 

   

   

   

   

Ak nemáte rohovinové útvary k dispozícii na pozorovanie, pokračujte ďalšími otázkami. Zamerajte sa aspoň formou diskusie 

na rohovinové útvary kože (kopytá, pazúry, nechty, rohy), význam sfarbenia tela stavovcov, pŕchnutie vtákov/pĺznutie 

cicavcov a ich význam.  

 

Diskutujte so žiakmi, smerujte ich k nájdeniu odpovedí na nasledujúce otázky. 
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Otázky: 

Aké ďalšie útvary stavovcov poznáte? 

Aký význam má sfarbenie tela stavovcov? Uveď príklady.  

Ktoré stavovce a prečo menia perie/srsť? 

 

HODNOTENIE (CCA  5  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť získané vedomosti žiakov a ich sebareflexia.  

 

Diskutujte so žiakmi nad úlohami, ktoré sa týkajú dôsledkov znečistenia peria vtákov a možného riešenia. Zhrňte poznatky 

o koži a kožných útvaroch stavovcov. 

Úloha 1: Vyvoďte dôsledky, ktoré môže mať pre vtáka jeho pristátie na hladinu oceána znečisteného ropnou škvrnou. 

 

Úloha 2: Akým kúpeľom vedia dobrovoľníci pomôcť týmto vtákom? (Možnosti: studená voda, studená voda so saponátom, 

teplá voda so saponátom.) (Tento pokus znázorňuje druhá časť videa.) 

 

Úloha 3: Čo majú koža a kožné útvary stavovcov spoločné a čo rozdielne? 

 

Žiaci môžu doma za domácu úlohu vlastným experimentom zistiť/overiť, ako pomôcť vtákom, ktorí pristáli na hladine 

oceána znečistenom ropnou škvrnou. Môžete im dať na výber aj možnosti, ktoré žiaci otestujú: studená voda, studená voda 

so saponátom, teplá voda so saponátom. Na výsledok sa žiakov opýtajte na nasledujúcej hodine, prípadne môžu žiaci zaslať 

fotodokumentáciu výsledkov experimentu ako zadanie.  

Poznámka: 

Žiaci si zapisujú poznámky (odpovede) do pracovných listov alebo zošitov. Čísla úloh v pracovných listoch a metodike môžu 

byť rozdielne, ale zadanie a poradie je rovnaké v metodike aj pracovnom liste žiakov. 

 

Rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia lístok pri odchode s 3 otázkami.  Vyzvite ich, aby papieriky vyplnili, získate 
tak spätnú väzbu od žiakov. 
 

Lístok pri odchode 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

3. Veci, ktoré som sa na hodine naučil(a): 

1. 

2. 

3. 

2. Zaujímavé fakty, o ktorých som sa dozvedel(a): 

1. 

2. 

1. Otázka, ktorú stále mám: 

1. 
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Poznámka: 

V tejto fáze vyučovacej hodiny sa môžete žiakov spýtať aj na zaujímavosti, ktoré vedia o povrchu tela stavovcov, prípadne 

im povedať nejakú „pikošku“, napríklad: 

Kapry môžeme do určitej miery skrotiť a vycvičiť. V zámockých rybníčkoch vo Versailles pri Paríži sa kapry naučili priplávať 

na zvuk zvona vždy, keď sú hladné. (Zdroj: Etela Kováčová: Kapor obyčajný. [on-line] 26.11.2012, cit. 20.8.2018, dostupné 

https://etelakovacova.blog.sme.sk/c/314416/Kapor-obycajny.html) 

  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Pokus s vtáčím perím žiakov veľmi zaujal napriek časovej náročnosti.  

2. Vhodné je pri práci s vtáčím perím zistiť, či niektorý zo žiakov nemá alergiu. 

3. Metodika je vhodná aj na dištančnú formu výučby vďaka variantom a videu. 

4. Nahradenie pokusu s vtáčím perom videom (sprístupneným interaktívnym spôsobom, so zastavovaním videa 

a diskusiou so žiakmi o otázkach s videa) výrazne skráti čas a umožní pozorovať vtáčie pero a aj ďalšie útvary povrchu 

tela stavovcov.  

5. V prípade videa zvoľte, či ho žiakom ukážete celé, alebo iba 1. časť (bez čistenia peria saponátom a teplou vodou). 

6. Ak nemáte pri pozorovaní k dispozíciu lupy alebo USB mikroskop, môžete využiť mikroskop na mobil, prípadne si 

žiaci môžu nainštalovať do smartfónu alebo tabletu aplikácia, ktorá plní funkciu lupy. Na internete je veľké množstvo 

dostupných aplikácií, ktoré sa môžu meniť, napr.: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=en_US&gl=US. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodika je z časového hľadiska pomerne náročná pre realizáciu aktivít na 1 vyučovacej hodine. Alternatívou je preto 

využitie na 2 hodinách, prípadne ako praktické cvičenie. K alternatíve 2 vyučovacích hodín je vypracovaný pracovný list III, 

pracovné listy I a II sú skrátené pre odučenie na 1 vyučovacej hodine. 

Realizáciu metodiky na 1 hodine umožňuje aj skrátenie pokusu, ktorý simuluje dôsledky pristátia vtáka na ropnej škvrne, 

prípadne môžete žiakom ukázať video, ktoré je prílohou k metodike a demonštruje celý experiment. 

ZDROJE 
Kazilek, C. J.: Feather Biology. ASU - Ask A Biologist. [on-line] 11.8.2009, cit. 22.8.2019, dostupné z 

from https://askabiologist.asu.edu/explore/feather-biology 

 

Etela Kováčová: Kapor obyčajný. [on-line] 26.11.2012, cit. 20.8.2018, dostupné 

https://etelakovacova.blog.sme.sk/c/314416/Kapor-obycajny.html 

 

http://www.vetfolio.com/dermatology/anatomy-clinical-presentation-and-diagnostic-approach-to-feather-picking-pet-

birds, dostupné 22.8.2019 

 

Marek Buranský: Amadina Gouldovej – popis operenia. [on-line] 2011, cit. 22.8.2019, dostupné z 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/operenie/,  

 

Klaudia Šefčíková: Vtáky/povrch tela stavovcov. In You Tube [on-line] 27.8.2019, cit. 30.8.2019, dostupné z 

https://youtu.be/CblumRrXFnw 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  
 

Operenie 
Telo vtákov je pokryté perím. Úlohou perového pokryvu je tepelná izolácia, prie vytvára nosnú a kormidlovú plochu pri 
lete, aerodynamicky výhodný pokryv tela je tiež nositeľom sfarbenia, ktoré má dôležitú signálnu funkciu. Pretože všetky 
tieto funkcie nemôže plniť jeden typ peria, podľa jeho funkcie rozlišujeme: 

 kontúrové perie (pennae conturae) 

 polopáperie (semiplumae) 

 páperie (plumae) 

 vlasové perie (filoplumae) 

 prachové perie (pulviplumae) 

 štetinové perie (vibrisae, setae).  

 

Obr. 1: Vľavo (A – F): Rôzne typy vtáčieho pera: vlasové perie (A), štetinové perie (B), prachové perie (C), kontúrové perie 

(D), páperie (E), polopáperie (F). 

Vpravo (A – B): Stavba vtáčieho pera. Obrázok znázorňuje tzv. zámkový mechanizmus. 

 
Kontúrové perie (pennae counturae): 

Kontúrové perie pokrýva povrch vtáčieho tela a vytvára jeho obrysy. Tvoria ho veľké perá, slúžiace na lietanie a malé pierka, 

pokrývajúce telo. Kontúrové perie môžeme podľa jeho použitia rozdeliť na: 

 letky (remiges) 

 krovky (tectrices) 

 kormidlové perá (restrices). 

 

http://www.vetfolio.com/dermatology/anatomy-clinical-presentation-and-diagnostic-approach-to-feather-picking-pet-

birds, [on-line] 22.8.2019 
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KTO MÁ SIEDMY ZMYSEL? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Stavba a funkcie tela stavovcov 
Zmyslové orgány stavovcov 

ISCED 2 / 7. ročník 

ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia  
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť význam zmyslových orgánov stavovcov  

• Vymenovať základné zmyslové orgány stavovcov  

• Vysvetliť rozdiely medzi zmyslami rôznych skupín 

stavovcov 

 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať  

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Chápať vzťahy medzi rôznymi sústavami stavovcov 

 Vysvetliť pojem neurón 

 Vysvetliť, čo je dráždivosť 

 Popísať reflexný oblúk 

 Vysvetliť rozdiel medzi podmieneným a nepodmieneným reflexom 

Riešený didaktický problém 

Bádateľsky orientované vyučovanie rozvíja kritické premýšľanie žiakov o rôznych zmysloch stavovcov. Žiaci sa 
učia premýšľať v súvislostiach, prepájať známe poznatky o stavovcoch s novými informáciami. Metodika 
umožňuje žiakom chápať súvislosti komplexne využívaním poznatkov nielen z biológie, ale aj iných predmetov 
(geografie a pod.). Vyučovaním tejto témy spôsobom bez bádateľského prístupu sa žiaci totiž často učia 
poznatky mechanicky. Žiaci si často iba málo uvedomujú prepojenosť zmyslov životným podmienkam a 
spôsobu života.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie  

• Frontálna aj skupinová forma  

  

• Pracovné listy pre žiakov (príloha)  

Odporúčané (nepovinné):   

• Tablety, wifi  

• Študijné materiály, knihy, odborné časopisy a 
pod.  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

• Pozorovanie činností,  

• diskusia, 

• vyplnená tabuľka zhrňujúca poznatky. 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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ZMYSLOVÉ ORGÁNY STAVOVCOV 

ÚVOD  
Téma nadväzuje na poznatky žiakov o rôznych sústavách stavovcov a dopĺňa ich, aby žiaci chápali súvislosti a fungovanie 

organizmov ako celok. Metodika je zameraná bádateľsky a kladie si za cieľ umožniť žiakom objavovať, tešiť sa zo zaujímavostí 

a rôznorodosti zmyslov v živočíšnej ríši, ale aj rozvíjať zvedavosť žiakov a kritické uvažovanie.   

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Motivovať žiakov uvedením motivujúcej výskumnej otázky, ktorá podnieti zvedavosť žiakov. 

 

Teoretické východisko:  

Zrak, sluch, hmat, chuť a čuch – to je 5 známych zmyslov, ktorými je vybavený človek a živočíchy pre vnímanie podnetov z 

prostredia. Tým však počet zmyslov nekončí a nemusí ísť iba o povestný „šiesty zmysel“, ako býva pomenovávaná intuícia.  

Medzi samostatné zmysly je možné zaradiť aj vnímanie teploty pomocou termoreceptorov, hoci táto schopnosť býva 

zaraďovaná medzi hmat. Samostatným zmyslom je však jednoznačne vnímanie rovnováhy, ktoré ma na starosti vestibulárny 

aparát umiestnený v labyrinte vnútorného ucha. Pomocou hypotalamu človek vníma čas.  

V živočíšnej ríši nájdeme ďalšie zmysly, o ktoré je človek ochudobnený. Vtáci, ale napríklad aj psi majú schopnosť vnímať 

magnetické pole Zeme. Žraloky vnímajú elektrické pole, hady zase dokážu vnímať tepelné žiarenie.  

  

Začnite motivačný rozhovor so žiakmi, začnite jednoduchšími otázkami a nadviažte na ich vedomosti o zmyslových 

orgánoch. 

Pýtajte sa:  

 

Otázky:  

Viete, čo sú to „zmysly“?  

Aké zmysly má človek? 

Aké zmysly majú živočíchy?  

Aké zmysly majú stavovce?  

Diskutujte so žiakmi, položte im otázky podporujúce ich premýšľanie. Žiaci môžu mať rôzne vedomosti z kníh, filmov, ale aj 

bežného života.  

Diskusiu smerujte k výskumnej otázke. Výskumnú otázku položte podľa predchádzajúcich odpovedí žiakov (možno žiaci už  

spomenuli viac, ako 5 základných zmyslov).  

 

Výskumná otázka:  

Majú stavovce aj iné zmysly?   

 

Doplňujúce otázky: 

Koľko je tzv. „šiestych zmyslov?“  

Ktoré stavovce majú šiesty, siedmy zmysel? 
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Poznámka:  

Nechajte žiakov samostatne premýšľať o rôznych zmysloch, ktoré sú im známe zo živočíšnej ríše, neposudzujte ich 

odpovede (hypotézy). Žiaci budú v ďalšej fáze sami hľadať odpovede a potvrdenia na ich hypotézy pomocou študijných 

materiálov, prípadne aj s pomocou internetu (nepovinné).   

 

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.): 

Zámer: Študovať text týkajúci sa rôznych zmyslov stavovcov a hľadať „šiesty“ zmysel pomocou študijných materiálov 

alebo internetu).  

  

Žiaci získajú odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním. Rozdeľte žiakov do skupín (s 3 – 4 žiakmi) a sprístupnite im 

študijné materiály (rôzne medzi skupinami). Oboznámte žiakom s cieľom nasledujúcej aktivity, ich úlohami a časovým 

plánom.  

Povedzte žiakom, že budú mať k dispozícii materiály na štúdium, ktoré budú samostatne študovať. Po naštudovaní 

materiálov žiaci v skupine zovšeobecnia svoje zistenia a ich úlohou bude oboznámiť spolužiakov so zistenými informáciami. 

Upozornite žiakov na to, že ich spolužiaci budú študovať rozdielny text, a preto by im mali vysvetliť naštudované informácie 

čo najlepšie pre ich pochopenie.  

Povedzte žiakom, že ďalšie skupiny sa ich môžu po prezentovaní poznatkov pýtať. 

 

Poznámka:  

Zvoľte si spôsob, akým sprístupnite žiakom študijné materiály. Študijné materiály môžete rozdať vytlačené pre každú 

skupinu, umožniť žiakom stiahnuť si materiál do tabletu a pod. Každej skupine sprístupnite rôzny študijný materiál, 

prípadne v závislosti od počtu žiakov vytvorte viac rovnakých skupín.   

  

Povedzte žiakom, aby premýšľali nad otázkami k téme, na ktoré ešte nepoznajú odpoveď a zaznačili si otázky do zošita, 

prípadne zdieľali elektronickou formou.  

 

Poznámka:  

Žiaci sa pri práci so študijným materiálom nemusia presúvať, stačí, ak skupinky vytvoria žiaci sediaci blízko seba. Podľa 

počtu žiakov si zvoľte počet skupín a žiakov v danej skupine, môžete dať do 1 skupiny aj 2 študijné listy. Môžete si so žiakmi 

nastaviť pravidlá aktivity, napr. koľko žiakov zo skupiny bude oboznamovať spolužiakov s naštudovanými poznatkami, či 

si môže tohto žiaka (žiakov) zvoliť skupina alebo rozhodnete vy, koľko otázok môže maximálne položiť 1 skupina ďalšej a 

pod.   

Študijné materiály sú venované krátkemu popisu rôznych zmyslov stavovcov, ktoré sú žiakom obvykle menej známe a 

ktoré človek nemá.   

VYSVETLENIE (CCA 12  MIN.)   
Zámer: Popísať a vysvetliť rôzne „šieste“ zmysly stavovcov.   

Zvolený žiak, prípadne žiaci alebo aj celá skupina oboznamuje ďalších spolužiakov so zistenými poznatkami zo študijných 

materiálov. Žiaci ďalších skupín môžu po prezentovaní klásť otázky, na ktoré môžu odpovedať všetci žiaci danej skupiny. 

Postupne prezentujú zistené informácie žiaci každej skupiny. Mnohé zdieľané informácie pravdepodobne vysvetlia otázky 

ohľadom zmyslového vnímania, ale tiež vyvolajú ďalšie otázky.  
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Poznámka:  

Podľa diskusie žiakov a času rozhodnite, koľkým otázkam žiakov budete venovať čas, prípadne ako umožniť žiakom nájsť 

na ich odpovede otázky v prípade krátkosti času. Môžete žiakom povedať, aby si ďalšie otázky zapísali. V prípade času v 

závere hodiny ich môžete spoločne prejsť, prípadne ich môžete použiť ako domácu úlohu alebo námet na vypracovanie 

samostatnej práce. Rozpracované otázky môžu byť veľmi vhodné do portfólia študentov.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 

Zámer: Doplniť informácie o rozdieloch medzi zmyslami rôznych skupín stavovcov a zhrnúť ich do tabuľky.  

  

Nakreslite na tabuľu tabuľku so zmyslami (stĺpce) a skupinami stavovcov (riadky). Sústreďte sa na rozdiely vnímania 

zmyslovými orgánmi u rôznych skupín živočíchov, teda zrak u obojživelníkov, rýb a pod.   

Diskutujte so žiakmi a postupne vyplňte tabuľku znázorňujúcu špecifiká a rozdiely medzi rôznymi živočíchmi vo vnímaní 

pomocou zmyslov. Doplňte aj zmyslové orgány. Žiaci si tiež zapisujú do zošitov. 

V tejto časti môžete žiakom ukázať aj ukážku videa demonštrujúce aspoň vybrané informácie ohľadom zmyslov stavovcov, 

napr. ako vidia niektoré stavovce: https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4. Nemusíte ukázať celý videozáznam, 

zamerajte sa na stavovce. Po ukážke z videa nech žiaci zhrnú, čo si zapamätali. 

  

 Príklad tabuľky (možné je aj vymeniť riadky za stĺpce a naopak): 

Zmysly/Živočíchy Zrak Sluch Čuch Chuť Hmat Iné zmysly 

Ryby       

Obojživelníky       

Plazy       

Vtáky       

Cicavce       

Človek       

 

HODNOTENIE (5  MIN.):   

Zámer: Zovšeobecniť a kategorizovať poznatky o zmyslových orgánoch stavovcov.   

 

Spolu so žiakmi zovšeobecnite poznatky o zmyslových orgánoch. Ak máte dostatok času, môžete spolu so žiakmi zapísať 

rozdiely medzi zmyslami stavovcov aj do tabuľky (nepovinné). Takáto tabuľka môže byť pre žiakov pomerne náročná, 

pomáha im však myslieť v iných súvislostiach a ešte viac kategorizovať poznatky. Môžete vytvoriť aj tabuľku, ktorá bude 

hľadať podobné a rozdielne znaky medzi všetkými zmyslami súčasne.  

 

Úloha 1 (nepovinné):  

Zakreslite a vyplňte tabuľku, ktorá vyjadruje rozdiely a podobnosti medzi zmyslami (zmyslovým vnímaním) stavovcov.   
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Príklad tabuľky: 

Zmysly  Rozdiely  Podobnosti  

Zrak      

Sluch      

Čuch      

Chuť      

Hmat      

Iné...      

  

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
1. Môžete si pripraviť aj vlastné študijné materiály, prípadne vytvorené materiály a prácu s nimi skrátiť a zamerať sa 

na 5 hlavných zmyslov, ak to uznáte za vhodné. 

2. Pripravené texty čítali žiaci so záujmom. Napriek tomu, že rozširujú poznatky o základných zmysloch, žiakov čítanie 

materiálov motivovalo dozvedieť sa o danej téme viac. 

3. Vhodné je doplniť texty aj krátkymi videami o zmysloch stavovcov (nemusíte ukázať videa na všetky zmysly). 

Zaujímavé je napr. nasledujúce video demonštrujúce rozdiely medzi videním rôznych živočíchov, vrátane stavovcov. 

TopTrendingCZ: Pohľad očami zvierat. In YouTube [on-line] 26.4.2017, cit. 15.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou metodiky je zmena poradia jednotlivých aktivít:  

Môžete začať poznatkami o piatich hlavných zmysloch, vyplniť jednu z tabuliek uvedenú vo fáze hodnotenia. Následne 

rozšírte vedomosti žiakov o ďalšie zmysly pomocou študijných textov pre žiakov. Alternatívou je tiež štúdium pripravených 

textov doma, ešte pred vyučovacou hodinou – časová náročnosť na postup v metodike sa tak skráti. Žiaci si môžu pozrieť aj 

video súvisiace s témou a povedať svojim spolužiakom nejakú zaujímavosť. 

Ďalšou alternatívou je realizácia postupu v rámci praktických cvičení, na 2 vyučovacích hodinách. 

ZDROJE 
TopTrendingCZ: Pohľad očami zvierat. In YouTube [on-line] 26.4.2017, cit. 15.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4 

https://korzar.sme.sk/c/5676985/zralok-ma-najlepsie-vyvinuty-cuch.html  

https://www.interez.sk/superhrdinovia-zvieracej-rise-10-zvierat-ktorych-sa-vyvinul-unikatny-siesty-zmysel/  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDralok_modr%C3%BD_(Carcharodon_carcharias)#/media/File:White_shark.jpg  

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.numbersia.com/sites/default/files/styles/number_detail/public/ 

number_images/2016/05/scalloped_hammerhead2_sphyrna_lewini_simon_rogerson.jpg?itok%3DH0cFuIes&imgrefur 

l=https://www.numbersia.com/number/5-zralok- 

kladivohlavy&h=495&w=740&tbnid=LFED_arhU1DXHM:&tbnh=160&tbnw=239&usg=__8hsi0WnYxdVhTnOT29BPY7Nt 

h6Q%3D&vet=10ahUKEwid3- 

GqwqPZAhURZ1AKHT1qAAUQ_B0IoAEwDg..i&docid=qlv4lbQM25E8UM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwid3GqwqPZAhURZ1A

KHT1qAAUQ_B0IoAEwDg  

http://bib.ge/reptiles/open.php?id=1628  
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PREČO VZNIKÁ SVRBENIE?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo  
Povrch tela - koža 

ISCED 2 / 7. ročník  

ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť stavbu a funkcie kože 

 Posúdiť význam kože pre styk s vonkajším 
prostredím a vnútorným prostredím 

 Pomenovať na ukážke vrstvy kože a ich časti, ktoré 
zabezpečujú ochranu povrchu, telesnú teplotu, 
vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety 

 Pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej koži 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať  

 Zovšeobecniť výsledky  

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Navrhovať spôsoby riešenia 

 vedieť vymenovať rôzne kožné útvary stavovcov 

Riešený didaktický problém 

Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že koža pokrýva celý povrch nášho tela. Žiaci si častokrát vôbec 
neuvedomujú že práve koža predstavuje ochrannú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútornými 
orgánmi tela. Zohráva významnú úlohu v udržiavaní konštantnej telesnej teploty ľudského organizmu 
(termoregulácií) a vylučovaní odpadových látok. V koži sa nachádza veľké množstvo buniek, ktoré sú citlivé 
na dotyk, teplo, tlak, bolesť či svrbenie. Prostredníctvom praktických aktivít si budú môcť žiaci overiť citlivosť 
jednotlivých buniek. Z kože vyrastajú rôzne kožné útvary. Taktiež je dôležité poukázať na fakt, že z kože 
vyrastajú rôzne kožné útvary a aký význam majú otlačky prstov v kriminalistike, súdnej antropológii, pri 
identifikácií osôb alebo v lekárstve.    

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 

 Merací systém (Coach/Vernier) 

 Senzor:  vlhkosti, teploty  

 Igelitové vrecko, gumička, krieda, šatka, 
špáradlá, rýchlovarná kanvica, pravítko, mince, 
teplomer, 3 sklenené nádoby, uterák, závažia 
(mince), sklenené nádoby 

 Pečiatková farba, alebo atrament alebo 
tlačiarenská farba, poduška pod pečiatku, 
sklenený valec, lupa, počítač  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činnosti žiakov, 

 vyplnenie Lístka pri odchode.  

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD. 
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POVRCH TELA – KOŽA 

ÚVOD  
Prostredníctvom jednotlivých aktivít, ktoré si budú môcť žiaci vyskúšať na svojej koži sa oboznámia bližšie s kožou ako 

orgánom, ktorý pokrýva celý náš povrch tela. Učiteľ upriami pozornosť žiakov na jednotlivé pozorovania a formuláciu 

záverov.   

Počas celej vyučovacej hodiny budete so žiakmi uskutočňovať jednoduché pozorovania a experimenty. Je na zvážení 

učiteľa a podmienok školy, v ktorých pracuje, koľko a ktoré pozorovania a experimenty uskutoční so žiakmi.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Sprostredkovať žiakom význam kože a jej funkcie.  

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 
 

V úvodnej časti vyučovacej hodiny žiakom zadajte žiakom otázku: „Prečo vzniká svrbenie?“ Umožnite všetkým žiakom 

triedy, aby mohli vysloviť svoj názor. Po zodpovedaní otázky sprostredkujte žiakom článok s názvom „Žiadne štipnutie, 

žiadna alergia a  predsa svrbí: Viete prečo vzniká svrbenie?“ https://www.klubzdravia.sk/a/najcastejsie-

pricinysvrbenia-koze Je na Vás, či žiakom sprostredkujete celý článok, alebo iba niektorú jeho časť.   
Po prečítaní článku zadajte žiakom niektoré z nižšie uvedených otázok:  

Otázky:  

 

1. Čo všetko môžete pozorovať na pokožke?  

2. Aké kožné útvary poznajú?  

2. Čo myslíte, prečo sa Vám niekedy „zježia chlpy“ alebo máte „husiu kožu“?   

3. Kedy vznikajú na koži mozole a pľuzgiere?  

4. Vysvetlite prečo k tomu dochádza?  

 

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.):   

Po rozhovore uskutočnite formou riadeného bádania so žiakmi experiment, prostredníctvom ktorého si budú žiaci 

overovať, aké podnety z okolia vnímame kožou.  

V prvej úlohe budú mať žiaci zistiť, kde na koži sa nachádza najviac nervových zakončení. Žiaci budú pracovať v dvojiciach. 

Je na Vás, ktorú z uvedených troch  úloh so žiakmi uskutočnite. Stačí, ak si vyberiete jednu z nich.  

Úloha 1: 

 Citlivosť kože na dotyk  

  

Výskumná otázka: Je koža citlivá na dotyk na všetkých miestach rovnako?   

Pomôcky: šatka, špáradlá, pravítko  

Postup: Žiaci budú pracovať v dvojiciach. Jeden žiak bude mať zaviazané oči so šatkou. Druhý bude mať v ruke dve 

špáradlá vo vzdialenosti 15 mm od seba a bude ich prikladať na rôzne časti tela spolužiaka (brušká prstov, dlaň ruky, 

chrbát ruky) súčasne rovnakou silou. Pokusná osoba povie, či pociťuje jeden alebo dva dotyky. Žiak musí dbať na to, aby 

oba hroty prikladal stále súčasne a rovnakou silou. Postupne žiak bude zmenšovať vzdialenosť hrotov špáradla. Žiaci 

majú zistiť vzdialenosť hrotov pre každú skúmanú časť tela, pri ktorej ešte pokusná osoba vníma dva podnety. Výsledky 
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žiaci zaznamenajú do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy. Tabuľku budú vypĺňať slovami áno/nie. Po ukončení úlohy a 

vyplnení tabuľky žiaci zosumarizujú výsledky svojich zistení.  

Variant 1: Pokúste sa rozoznať hmatom podľa veľkosti mince 1, 2 a 5 cent, prípadne 10, 20 a 50 centov.  

Variant 2: Pokúste sa hmatom rozpoznať povrch: hladký, drsný, plstnatý a pod. 

Poznámka: 

 Citlivosť hmatových receptorov sa hodnotí mierou ostrosti hmatu. Je to najmenšia vzdialenosť medzi dvoma miestami 

na povrchu tela, keď organizmus ešte vie rozlíšiť dva súčasne pôsobiace podnety. Ostrosť hmatu je na rozdielnych 

miestach  povrchu tela rôzna, v závislosti od umiestnenia dotykových (Meissnerove telieska) a tlakových receptorov 

(Vater-Paciniho telieska).Nahromadením dotykových bodov na perách, na jazyku, končekoch prstov je citlivosť zvlášť 

jemne vyvinutá.   

  

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.):   

V tejto časti vyučovacej hodiny si so žiakmi overíte prostredníctvom riadeného bádania, ako vnímame teplotu kožou pri 

rôznych podráždeniach.   

 

Úloha 2: 

Relativita vnemu teploty  

  

Výskumná otázka: Prečo vnímame vodu v bazéne  po opaľovaní ako chladnejšiu?   

Pomôcky: 3 sklenené nádoby, teplomer, voda, rýchlovarná kanvica, uterák  

Postup: Pokus uskutočnite demonštračne s jedným, prípadne dvoma žiakmi. Kadičky (nádoby) naplňte do polovice 

vodou. Teplota vody: 1.kadička – 10°C, 2. kadička – 35 °C, 3. kadička 20 °C. Jeden žiak ponorí obe ruky súčasne na 30 

sekúnd. Jednu ruku ponorí do prvej a druhú ruku do  druhej kadičky. Po 30 sekundách obe ruky vloží do tretej nádoby.  

Následne žiak vysloví závery z pokusu. Ako vnímal teplotu vody v jednotlivých nádobách.  

Poznámka: 

 Ruka, ktorá najskôr v chladnej vode, pociťuje vodu pri teplote 20 °C ako teplú. Ruka, ktorá bola predtým v teplej vode  

pociťuje vodu pri teplote 20 °C ako chladnú.   

Napr. V prírode pri kúpaní sa nám vidí voda po opaľovaní spočiatku ako studená. Ale ak sa pred kúpaním sprchujeme 

studenou vodou, zdá sa nám voda v kúpalisku teplá.  

Ak by ste uvedenú úlohu chceli so žiakmi uskutočniť v skupinách, tak úlohy pre jednotlivých žiakov v skupine by boli 

nasledovné: 1. naplní nádoby s vodou, 2. odmeria správnu teplotu, 3. ponorí ruky do vody, 4. zapisuje výsledky pokusu.  

 

Poznámka: 

Dôležitou súčasťou uvedených pokusov je tvorba hypotéz a predpokladov žiakmi pred uskutočnením pokusov. Je 

dôležité, aby žiaci vyslovili svoje tvrdenia a po ukončení pokusu ich konfrontovali, či boli správne alebo nesprávne a pod.  

 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.):   

V ďalšej časti vyučovacej hodiny pokračujte so žiakmi formou nasmerovaného bádania s realizáciou aktivity/aktivít, 

ktorých cieľom bude zodpovedanie výskumnej otázky „Prečo sa potíme“. Stačí ak uskutočnite so žiakmi jednu z 

uvedených aktivít v závislosti od Vašich podmienok.   
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Zadajte žiakom otázky: 

Otázky:  

 

1. Ako vplýva fyzická záťaž na intenzitu potenia?  

2. Kto sa viac potí športovec alebo nešportovec?  

3. Existuje spôsob ako mechanicky zabrániť poteniu?  

Po jej zodpovedaní uskutočnite so žiakmi jedno z ponúkaných meraní prostredníctvom meracích systémov.  

Výskumná otázka: Prečo sa potíme?  

Pomôcky: igelitové vrecko, gumička, senzor vlhkosti  

Postup: Vyberte dvoch žiakov rovnakého pohlavia, z ktorých jeden pravidelne športuje. Obom žiakom dajte do dlane 

senzor vlhkosti a ruku vložte do igelitového vrecka, utesnite gumičkou a spustite meranie. Namerané údaje spracujte vo 

forme grafu a tabuľky. Pokusné osoby po ukončení merania budú behať po schodoch 2 minúty a opäť uskutočnite 

meranie. Porovnajte výsledky oboch meraní a sformulujte závery.  

  

Výskumná otázka: Existuje spôsob, ako mechanicky zabrániť poteniu?  

Pomôcky: igelitové vrecko, gumička, senzor vlhkosti, prášková krieda  

Postup: Žiakovi vložte do dlane senzor vlhkosti, ruku vložte do igelitového vrecka, utesnite gumičkou a spustite meranie.  

Druhému žiakovi potrite ruku kriedou, do ruky vložte senzor vlhkosti, ruku vložte opäť do igelitového vrecka, utesnite 

gumičkou a spustite meranie. Namerané údaje spracujte vo forme grafu a tabuľky. Porovnajte výsledky oboch meraní a 

sformulujte závery.  

Po ukončení meraní zadajte žiakom doplňujúce otázky:  

  

Otázky:  

 

1. Čo myslíte, koľko potu vylúči človek za jeden deň formou potu?  

2. Viete uviesť zloženie potu?  

3. Aký je rozdiel  medzi antiperspirantom a deodorantom?  

4. Čo sa deje v organizme počas saunovania?  

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.):   

V rámci hodnotenia môžete so žiakmi uskutočniť iba jednu z úloh. Buď žiakom prečítate článok alebo uskutočnite 

„Dermatoglyfiku“ v závislosti od Vašich podmienok. Názov článku a link:  

 „Európania zdedili gény pre svetlú kožu od svojich predkov“. (https://science.hnonline.sk/biologia-a-

chemia/1060625europania-zdedili-geny-pre-svetlu-kozu-od-africkych-predkov)  

 

Pozorovanie dermatoglyfov, kde sa žiaci presvedčia o tom, že každý otlačok prsta je jedinečný.  

Pomôcky: tlačiarenská farba, pečiatková farba alebo atrament, sklenená tabuľka,  čistý hárok papiera  

Postup: Žiaci pracujú v dvojiciach, jeden žiak urobí otlačky prstov druhému. Žiak, ktorý sníma otlačky prstov, označí na 

bielom papieri, či otláča prsty pravej (P) alebo ľavej ruky (Ľ). Prsty otláča od palca, pokračuje ukazovákom až po malíček. 

Žiak si najskôr ofarbí prst na razítkovacej poduške. Prst sa otáča stále smerom zľava doprava, nikdy nie späť. Po otlačení 

prstov si žiak prsty umyje s mydlom a vodou. Druhý žiak očísluje získané otlačky od 1-5 pre každú ruku.  

Každý žiak si sám vyhodnotí typy papilárnych línií na základe vyobrazených základných tvarov viď Príloha: Dermatoflyfy.  
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Poznámka: 

Dermatoflyfy a papilárne línie nájdite na internete, následne ich žiakom vytlačte, alebo sprostredkujte prostredníctvom 

dataprojektora.  

  

Žiaci na konci vyučovacej hodiny vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia:  „Lístok pri odchode“, ktorý je súčasťou 

prílohy.  

  

Dobrovoľná domáca úloha pre žiakov, ktorých zaujímajú odpovede na nasledujúce otázky :   

1. Aké krémy sa predávajú v drogérií podľa citlivosti pleti?  

2. Prečo máme mastné vlasy?  

3. Ako vplýva saunovanie na ľudský organizmus?  

4. Aký význam má daktyloskopia v kriminalistike?  

5. Zistite, prečo vráskavie koža na prstoch, keď ste dlho vo vode?  

  

Informácie môžu žiaci spracovať vo forme krátkej správy, ktorú sprostredkujú ostatným spolužiakom.  

  

ZDROJE 
 

Najčastejšie príčiny svrbenia kože. [on-line] cit. 18.9.2020, dostupné z https://www.klubzdravia.sk/a/najcastejsiepriciny-

svrbenia-koze  
Petr, J. Európania zdedili gény pre svetlú kožu od svojich predkov. [on-line] cit. 18.12.2019, dostupné z 

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1060625-europania-zdedili-geny-pre-svetlu-kozu-od-africkych-predkov  
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PREČO SME PRI PREBUDENÍ O 1 - 2 CM VYŠŠÍ AKO VEČER?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Človek a jeho telo 
Sústavy orgánov človeka 

ISCED 2 / 7. ročník / 2 vyučovacie hodiny 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Charakterizovať stavbu kostry rýb, obojživelníkov, 
plazov, vtákov a cicavcov a jej význam 

 Pomenovať typy svalových tkanív stavovcov 

 Ukázať a pomenovať časti svalov ľudského tela na 
demonštračnom modeli a vedieť ich ukázať aj na sebe 

 Vysvetliť základné funkcie a význam orgánov opornej 
a pohybovej sústavy 

 Uviesť typické poranenia a zásady predlekárskej prvej 
pomoci v rámci opornej a pohybovej sústavy 

 Demonštrovať zásady prvej pomoci v rámci poranení 
opornej a pohybovej sústavy 

 Zdôvodniť význam zdravého životného štýlu, aktívneho 
pohybu a možnej prevencie pred vznikom obezity 

 Naplánovať postup 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Manipulovať s pomôckami 

 Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne 
postupy 

 Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať stavbu kostí (vonkajšiu, vnútornú) 

 Poznať  časti kostry a jej jednotlivé funkcie 

 Porovnať jednotlivé typy svalov z hľadiska ich stavby a funkčných rozdielov  

 Poznať základné skupiny kostrových svalov človeka 

 Charakterizovať mechanizmus svalovej kontrakcie 

 Poznať najčastejšie poruchy opornej a pohybovej sústavy 

 Ovládať znalosti poskytnutia prvej pomoci v rámci poranení opornej a pohybovej sústavy 

 Poznať dôsledky nesprávneho životného  štýlu 

 Vysvetliť príčiny vzniku obezity a poznať možnosti prevencie pred týmto civilizačným ochorením 

Riešený didaktický problém 

V súčasnej dobe je pri preberaní opornej a svalovej sústavy najväčším problémom vznik civilizačných ochorení, ako 
napríklad obezita, s ktorým sa stretávame už u žiakom na prvom či druhom stupni základnej školy. Preto aj pri preberaní 
tohto učiva chceme vzbudiť u žiakov záujem o aktívny pohyb a podať im dostatočné množstvo informácii o danej 
problematike. Aby si uvedomili hodnotu a zodpovednosť za vlastné zdravie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 Demonštrácia 

 Motivačný rozhovor 

 Vysvetľovanie 

 

 Počítač, dataprojektor, súbory pre aktivitu 

 Obrazový materiál 

 Model kostry človeka 

 Model pohybovej sústavy človeka 

 Učebnica pre žiakov 7. ročníka ZŠ 

 Rôzne druhy obväzov, dlahy, trojcípa šatka 
a elastické ovínadlá 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Hodnotenie odbornosti a výstižnosti žiackych referátov na konci hodiny. 

 

Autor: prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
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OPORNÁ A POHYBOVÁ SÚSTAVA STAVOVCOV 

ÚVOD  

Postup je vhodný pre žiakov základných škôl, nakoľko sa so sústavami orgánov človeka stretávajú prvý krát. Naučia sa poznať 

vlastné telo, jeho stavbu aj činnosť, ktorá je pre človeka veľmi dôležitá. Pri jednotlivých sústavách sa oboznámime napr. so 

zásadami predlekárskej prvej pomoci pri zlomeninách kostí, vytknutí členka a vykĺbení palca, ktoré nám poskytnú praktické 

zručnosti. Všetky navrhnuté aktivity a celá organizácia vyučovacieho procesu má odporúčací charakter, učiteľ si ho môže 

modifikovať časovej dotácie, podľa tvorivosti a aktivity žiakov a tiež ich vedomostí a praktických zručností. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 

Začnite interaktívnou demonštráciou nácviku prvej pomoci pri zlomeninách a vykĺbení kostí. 

Potrebujete rôzne druhy obväzov, dlahy, trojcípu šatku a elastické ovínadlá. Niektorí žiaci sa s poskytovaním prvej pomoci 

stretávajú prvý krát, preto nevedia ako majú postupovať. 

Problémová úloha: 

 

Na pretekoch v behu spadli dvaja spolužiaci. Jeden z nich sa nemôže postaviť na nohu. Opúcha mu členok. Druhý spolužiak 

sa sťažuje na bolesť predlaktia pravej ruky. Čo urobíš?  

 

Aké riešenie navrhujete? 

 

Riešenie: Žiaci väčšinou hádajú, že ako prvé by zavolali na telefónne číslo 112, odkiaľ by ich navigovali k ďalšiemu postupu. 

Niektorí žiaci majú skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci, pretože ju poskytovali mladším súrodencom. Na opuchnutý 

členok navrhujú použiť studený obklad prípadne octanovú masť a na znehybnenie pravého predlaktia použijú trojcípu šatku, 

nakoľko nevedia či to má spolužiak zlomené, alebo iba narazené a musí podstúpiť röntgen. Demonštrujú to pomocou 

pomôcok, ktoré sme priniesli na vyučovaciu hodinu – rôzne druhy obväzov, dlahy, trojcípa šatka, elastické ovínadlá.  Učiteľ 

žiakov počas demonštrácie usmerňuje v správnom poskytovaní prvej pomoci pri zlomenine predlaktia, ktorá pozostáva z 5 

hlavných bodov: 

1. poloha v sede 

2. znehybnenie 

3. obaliť mäkkým obväzom 

4. dať do trojcípej šatky (závesu) 

5. prevoz do nemocnice.  

V prípade otvorenej zlomeniny predlaktia platia všetky predošlé zásady, ale okrem toho treba ešte priložiť na ranu sterilnú 

gázu a vrstvu vaty.  
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Nové otázky (možno ich položia samotní žiaci): 

 

Otázky: 

Čo môžeme použiť ako náhradu dlahy? 

Viete čo znamená 5T? 

 

Riešenie: Ako náhradu dlahy  môžeme použiť prírodný materiál (konár, latku z dreva).  

5T charakterizujeme ako protišokové opatrenia, zaraďujeme sem 1. Teplo, 2. Ticho, 3. Tekutiny, 4. Tíšenie bolesti, 5. 

Transport do nemocnice.  

 

SKÚMANIE (CCA 11  MIN.): 

Potvrdzujúcim bádaním majú žiaci zistiť, v čom sa odlišuje opora tela u rastlín, živočíchov a človeka. Žiakov rozdelíme do 

troch skupín, kde jedna skupine bude skúmať stavbu rastlinného tela, druhá skupina stavbu živočíšneho tela a tretia skupina 

stavbu tela človeka. V predchádzajúcich ročníkoch sme so žiakmi preberali ríšu rastlín, húb a živočíchov. Súčasného človeka 

(Homo sapiens)  zaraďujeme z biologického hľadiska do živočíšnej ríše medzi stavovce, konkrétne vyššie primáty. Pri 

rastlinách sme si spomínali, že rastlina musela počas svojho vývoja prejsť rôznymi prírodnými podmienkami, čomu sa 

prispôsobila i stonka, ktorú sme si priblížili ako akúsi chrbticu rastliny. Vzpriamene pomáhajú udržiavať rastlinu aj jej korene, 

pričom človeku na to slúžia nohy. Nato aby človek stál vzpriamene potrebuje kosti a najmä chrbticu – rastlina má na toto 

stonku. Táto časť udržiava rastlinu vo zvislej polohe, u živočíchov ako i človeka udržiava telo vo zvislej polohe oporná sústava 

nazývaná i ako kostrová sústava alebo kostra (skelet). Kostra môže byť vonkajšia – exoskelet (napr. hmyz – schránky, 

chitínová kutikula, panciere) alebo vnútorná – endoskelet (napr. stavovce chrbtová struna, chrbtica). 

Vzhľadom na funkčný vzťah medzi kostrou a svalmi hovoríme o opornej a pohybovej sústave. Svaly sú aktívnou, hýbajúcou 

časťou, kosti sú pasívnou, hýbanou časťou. Spolupráca oboch sústav umožňuje človeku vzpriamené držanie tela a rozličné 

formy pohybu.  

 

Úloha 1: 

Prostredníctvom dataprojektoru žiakom ukážeme dva obrázky žien s rovnakou hmotnosťou, ale inými telesnými proporciami. 

Ich úlohou je objasniť, ako je možné, že ženy majú rovnakú hmotnosť, ale vyzerajú úplne odlišne.  

Poznámka: 

Učiteľ si musí vopred pripraviť obrázky žien a môže žiakov oboznámiť s meraním BMI (Body mass index).  
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Žena na prvom obrázku má väčší podiel tuku, pretože má málo pohybovej aktivity a zlú životosprávu. Žena na druhom 

obrázku sa venuje športovej činnosti, a tak si môže dovoliť jesť viac – ale neprejedá sa nezdravými jedlami. Za osobné zdravie 

je každý zodpovedný sám. Muži majú vyššie percento vody a menšie množstvo tuku. Muž má vyššiu hmotnosť pri rovnakej 

výške ako žena (pretože má väčšie množstvo svalovej hmoty). Ženy majú vyššie zastúpenie tukového tkaniva. 

tuk = je ľahký 

sval = je ťažší (vysoký obsah vody) 
 

BMI - výpočet indexu telesnej hmotnosti 

BMI znamená Body mass index. Po Slovensky je to index telesnej hmotnosti. Je to v súčasnosti asi najčastejšie používaný 

spôsob, ako odhadnúť riziká spojené s obezitou. BMI sa počíta podľa vzorca BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)² 

 

Výsledkom výpočtu je číslo. Čím je číslo vyššie, tým je človek na svoju výšku ťažší. BMI je normálne v hodnotách medzi 20 

až 25. Oficiálne rozdelenie a interpretácia výsledkov indexu telesnej hmotnosti: 

BMI - menej, ako 19 = podváha 

Podváha je pre zdravie nebezpečná. Podváha je pre zdravie rovnako nebezpečná, ako veľká obezita. 

BMI - viac, ako 25 = nadváha 

Dôležité je začať sa hýbať, venovať sa zdravej životospráve a vylúčiť sladké a vyprážané jedlá.  

BMI - viac, ako 30 = obezita 

Pri BMI nad index 30 riskujete svoje zdravie, je dôležité radikálne zmeniť svoj životný štýl.  

Existujú rôzne stupne obezity: 

 Body Mass Index – 30 až 35 = obezita prvého stupňa. 

 Body Mass Index – 35 až 40 = obezita druhého stupňa. 

 Body Mass Index – 40 a viac obezita tretieho stupňa. 

Obéznym ľudom sa neposmievajte, pretože aj obezita je choroba - diskusia na tému obezita. 

Otázka:  

Porozmýšľajte, ako by vyzeral človek bez kostí? Žiaci vyslovujú domnienky a vyvodzujú závery.   
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Diskusia má smerovať k tomu, že žiaci si uvedomia dôležitosť opornej sústavy, predovšetkým chrbtice, ktorá je pre človeka 

veľmi dôležitá, pretože je v nej uložený miechový kanál. Pri nehode alebo úraze môže dôjsť k narušeniu miechového kanálu, 

čo môže viesť k úplnému alebo čiastočnému ochrnutiu (znehybneniu) človeka.  

VYSVETLENIE (CCA 20  MIN.): 

Oporná sústava  
Tvar tela stavovcov určuje vnútorná kostra. Základom kostry všetkých stavovcov je chrbtica zložená zo stavcov. Ku chrbtici 
sa pripájajú kosti, ktoré spolu tvoria oporu tela. Kostra každého stavovca tvorí opornú sústavu.  

Funkcia: 

 ochrana vnútorných orgánov 

 opora a tvar tela 

 spolu so svalmi – pohyb tela 

Základom je kostra z kostí (kostra hlavy – lebka, kostra trupu, kostra končatín). Jej stavba sa odlišuje v závislosti od spôsobu 

života.  

Prispôsobenie sa živočíchov prostrediu: 

 netopier (cicavec) – predĺženie článkov prstov, lietacia blana 

 veľryba (cicavec) –kosti v predných končatinách sa spojili. Postupom času sa to, čo predtým bola predná 

končatina premenilo v tuhú hmotu z kostí, tuku a väziva, tvoriac tak veľmi efektívne plutvy 

 človek (cicavec) – ruka 

 mačka (cicavec) – laba 

 krt (cicavec) – predné končatiny lopatkovito rozšírené – hrabanie 

 kury, pštros (vtáky) – silné zadné končatiny, behák 

 tučniaky (vtáky) – krídla ako veslá 

 

Niektoré cicavce majú odlišný počet prstov na nohách, závisí to od pohybu živočícha po tvrdom, resp. mäkkom 

teréne. 

Nepárnokopytník – nohy zakončené jedným prstom (kôň, somár), majú nepárny počet prstov 

  

Párnokopytník – nohy zakončené dvoma prstami (srnec, jeleň, daniel, tur, ovca, koza, ťava), zakončené rohovinovými 

raticami  
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Ryby 

 

Plávanie umožňujú plutvy (párové – 
prsné, brušné; nepárové – chrbtová, 
análna, chvostová). 

Kostra prispôsobená 

na plávanie. 

Obojživelníky 

 

V kostre chýbajú rebrá, zadné 
končatiny zvyčajne dlhšie, na 
prstoch plávacie blany. 

Kostra prispôsobená 

na skákanie, plávanie. 

Plazy 

 

Majú predĺžený tvar kostry, dlhý 
chvost, rebrá sa spájajú s prsnou 
kosťou a tvoria hrudník.  

Pohybujú sa pomocou 

končatín alebo sa 

plazia.  

Vtáky 

 

kostra je ľahká a pevná, duté kosti sú 

vyplnené vzduchom, krídla, ťažiskom 

je prsná kosť s hrebeňom, na ktorú 

sa upínajú lietacie svaly.  

Prispôsobené na 

lietanie – predné 

končatiny sú 

premenené na krídla. 

Cicavce 

 

Kostra sa skladá z lebky, chrbtice, 

hrudníka a  kostry končatín. Niektoré 

kosti majú vyplnené kostnou 

dreňou.  

chodenie, behanie, 
plávanie, lietanie 
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Pri vývine chrbtice tvorí stavec najprv mäkká chrupka. Všetkým stavovcom sa postupne mení na kosť - kostnatie. Väčšina 
stavovcov má kosti z kostného tkaniva. Kostné tkanivo tvoria pravidelne usporiadané bunky obklopené medzibunkovou 
kostnou hmotou. Nervy a cievy sú uložené v jemných kanálikoch. Kostné tkanivo obsahuje organické (ústrojné) 
a anorganické (neústrojné – minerálne) látky. Kosti starších jedincov obsahujú viac minerálnych látok ako kosti mladších 
jedincov. Preto sú tvrdšie, krehkejšie a pri poškodení sa horšie hoja. Najmenej kostného tkaniva a najviac chrupky má kostra 
drsnokožcov (žraloky, raje) a kruhoústnic (mihuľa). Drsnokožce a kruhoústnice majú jednoduchšiu stavbu tela ako ryby 
a patria do samostatných skupín (tried) stavovcov.  
K predným stavcom chrbtice sa pripája kostra hlavy, k ďalším stavcom sa pripájajú rebrá a kostra končatín. Kostra končatín 
jednotlivých skupín stavovcov závisí od spôsobu pohybu živočícha. Jednotlivé triedy stavovcov majú aj rozličné osobitosti 
v stavbe kostry. Napríklad kostra hlavy plazov a vtákov je spojená s chrbticou jednoduchým kĺbom, čo umožňuje otočenie 
hlavy o 180°. Rozdiely sú aj v tvare a počte stavcov – napríklad krčná chrbtica všetkých cicavcov má sedem stavcov, ktoré 
sa líšia dĺžkou. Vnútorná stavba kostí jednotlivých skupín stavovcov sa líši v závislosti od spôsobu života. Kostra vtákov je 
pevná a zároveň veľmi ľahká. Veľké kosti sú duté, vyplnené vzduchom. Kostra cicavcov má naopak oveľa väčšiu hmotnosť. 
Niektoré kosti sú vyplnené kostnou dreňou, ktorá je dôležitá pre tvorbu červených krviniek, alebo sa do nich ukladajú látky 
(napríklad dreň – špik).  
 

Otázky:  

Vyskúšaj, o koľko stupňov môžeš otočiť hlavou ty? Zisti, o koľko stupňov môže otočiť hlavou mačka? 

 

 
Oporná sústava človeka 
Kostru tvorí priemerne 206 kostí rôznych tvarov a veľkostí. Kosti sú dostatočne pevné, aby uniesli hmotnosť tela 
a dostatočne ľahké aby uľahčovali pohyb. Poskytujú ochranu vnútorným orgánom, určujú tvar a rozmery tela.  

Otázky:  

Čo možno zistiť z kostí objavených archeológmi? 

 

Riešenie: Archeológovia môžu zistiť prostredníctvom kostí, či ide o muža, ženu a aký majú vek. Môžu zistiť ako zomreli a či 

netrpeli nejakým závažným ochorením.  

Oporná sústava je zo spojivového tkaniva. Podľa typu buniek a charakteru medzibunkovej hmoty sa rozlišujú tri základné 

typy tkaniva: 

 

1. Väzivo je odolné proti ťahu, sú z neho napr. šľachy svalov na ruke.  
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2. Chrupka je odolná proti tlaku, napr. kĺbová chrupka.  

3. Kosť je pevná a pružná, medzibunkovú hmotu má spevnenú zlúčeninami vápnika a fosforu.  

 

Väzivom, chrupkou a kostným tkanivom – zrastom – sú kosti pevne spojené. Kosť sa tvorí kostnatením z pôvodného 

chrupkového základu počas vývinu nového organizmu v matkinom tele. Kosti sa skladajú: 

1. Z anorganických látok – zlúčeniny vápnika, fosforu – dávajú kostiam pevnosť 

2. Z organických látok – bielkoviny – dávajú kostiam pružnosť  

Otázky:  

Prečo dochádza u starších ľudí častejšie k zlomeninám? 

Ako sa dostáva vitamín D do nášho tela? 

Riešenie: U starších ľudí dochádza častejšie k zlomeninám pretože majú málo vápnika a ich kosti osifikujú – teda strácajú na 

pevnosti. V mladosti prevládajú organické látky, preto sú kosti pružnejšie ako v starobe. Vitamín D sa do nášho tela dostáva 

prostredníctvom slnečného žiarenia. Pre kostnatenie je dôležitý vitamín D.  

 

Povrch kostí pokrýva väzivová blana – okostica. Pod ňou je súdržné kostné tkanivo zvyčajne prekrývajúce hubovité kostné 

tkanivo zložené z kostných trámčekov. V strednom úseku dlhých kostí však kostné tkanivo nie je hubovité. Pod súdržným 

kostným tkanivom je dutina vyplnená kostnou dreňou, tu sa tvoria krvinky.  

Otázky:  

Do ktorého roka života človek rastie? 

Aký je najpohyblivejší kĺb v ľudskom tele? 

Riešenie: Kosť rastie do dĺžky z rastovej chrupky, do šírky z okostice. Skostnatením rastovej chrupky sa asi v 18.roku života 

rast zastavuje. Najpohyblivejším kĺbom v ľudskom tele je ramenný kĺb, pretože horná končatina sa v ňom môže hýbať nahor 

i nadol, dopredu i dozadu. 

Spojenie kostí môže byť: 

a) Pevné spojenie - väzivom (švy na lebke), chrupkou (niektoré rebrá s hrudnou kosťou), kostným tkanivom 

(krížová kosť) 

b) Pohyblivé spojenie – kĺbom (ramenný kĺb) 

Tvary kostí: 

1. Dlhé – stehnová kosť 

2. Krátke – kosti zápästia 

3. Nepravidelné – stavce 

4. Ploché – hrudná kosť  
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KOSTRA 

Kosti tvoria kostru, ktorej úlohou je dodať telu pevnosť a byť jeho oporou. Každá kosť má určitý tvar a veľkosť, čo je dôležité 

z hľadiska jej funkcie. Kostra sa delí na dve hlavné časti: 

1. Osová kostra 

2. Kostra končatín 

Osovú kostru tvorí lebka, chrbtica, rebrá a hrudná kosť. Lebka tvorí kostru hlavy, pozostáva z tvárovej a mozgovej časti. 
Sánka je jediná časť lebky pripojená pohyblivým kĺbom. Ostatné kosti sú pevne spojené väzivom (švami).  

Motivačným prvkom je zaradenie videosekvencie o stavbe lebky : https://www.youtube.com/watch?v=_0h8icjmcAw 

Chrbtica sa skladá zo stavcov medzi ktorými sú medzistavcové platničky tlmiace nárazy a umožňujúce pohyblivosť stavcov. 
Chrbtica je u človeka dvakrát esovite zakrivená, skladá sa z krčných (7), hrudníkových (12) a driekových (5)stavcov. Pôvodne 
samostatné krížové stavce zrástli do krížovej kosti, podobne drobné kostrčové stavce zrástli do kostrče.  

Motivačným prvkom je zaradenie videosekvencie o stavbe lebky : https://www.youtube.com/watch?v=7iURQqSbgsY 

Kladkovitý kĺb, ktorý tvoria prvé dva krčné stavce umožňuje otáčať hlavou nabok. Rebrá, hrudníkové stavce a hrudná kosť 
tvoria kostru hrudníka. Hrudník je pohyblivý, pružný, chráni srdce a pľúca.  

Otázky:  

Prečo sme ráno o 1-2  cm vyšší ako večer? 

Riešenie: Je to v dôsledku znižovania medzistavcových platničiek váhou tela v priebehu dňa. 

 

KOSTRA KONČATÍN 

Kostru horných a dolných končatín tvorí súbor dlhých, krátkych, nepravidelných a plochých kostí. Ich základná stavba je 

rovnaká – pletenec, ktorý spája končatinu s chrbticou. Ostatná časť je kostra voľnej časti končatiny. V miestach, kde sa kosti 

stretávajú s koncami iných kostí, sú zaoblené, preto sa môžu jemne pohybovať proti sebe.  

Kostra hornej končatiny 

Pletenec hornej končatiny tvorí kľúčna kosť a lopatka. Kostra voľnej časti hornej končatiny pozostáva: z ramennej kosti, 

kosti predlaktia – lakťovej a vretennej kosti – a kostry ruky. Kostru ruky tvorí 8 kostí zápästia, 5 záprstných kostí, na ktoré 

sa pripájajú články prstov.  

Horné končatiny sú prispôsobené na uchopovanie.  

 

Kostra dolnej končatiny 
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Pletenec dolnej končatiny tvoria panvové kosti – bedrová, sedacia a lonová kosť. Kostra voľnej časti dolnej končatiny 

pozostáva: zo stehnovej kosti, kosti predkolenia – píšťala, ihlica – a kostry nohy. Kostru nohy tvorí 7 priehlavkových kostí, 5 

predpriehlavkových kostí a články prstov. Najväčšími priehlavkovými kosti sú členková a pätová kosť.  

Dolné končatiny sú prispôsobené na chôdzu.  

Poškodenia kostí 

Zlomeniny kostí (fraktúry) sú bežným úrazom a môžu sa vyskytnúť v každom veku. Stupeň poškodenia býva rôzny – od 

malých prasklín na povrchu, až po kompletné zlomeniny celej kosti. Zlomeniny môže spôsobiť náhly, neobvyklý náraz alebo 

stlačenie. Pravdepodobnosť zlomenín môžu zvyšovať nedostatky vo výžive alebo určité chronické choroby, ktoré kosti 

oslabujú. 

Typy zlomenín 

Kosti sa lámu rôznymi spôsobmi, v závislosti od uhla, stupňa a miesta pôsobiacej sily. Podľa jednotlivých typov vie chirurg 

zvyčajne posúdiť pravdepodobnú stabilitu kostných úlomkov a najjednoduchší spôsob, ako zlomeninu napraviť. Ak zostáva 

zlomená kosť krytá kožou, hovoríme o zatvorenej (jednoduchej) zlomenine. Ak sa úlomky zlomenej kosti dostanú cez kožu 

von, zlomenina sa nazýva otvorená (komplikovaná). Okamžitá a správne poskytnutá prvá pomoc je časti rozhodujúca pre 

ďalší osud postihnutého. Poskytnutie prvej pomoci je morálnou a občianskou povinnosťou.  

 

POHYBOVÁ SÚSTAVA 

Funkcia: 

- Zabezpečuje pohyb kostí a tým pohyb celého tela 

- Zabezpečuje pohyb vnútorných orgánov 

Pohyb živočíchov umožňuje súbor svalov v tele. Svaly, ktoré sú pripojené ku kostiam šľachami, sa nazývajú kostrové svaly. 

Tvoria pohybovú sústavu. Ryby majú svaly usporiadané do jednotlivých dielov podľa rebier. Plutvami pohybujú malé 

skupiny svalov. Vyššie stavovce majú skupiny svalov najmä okolo rebier a výrazne vyvinuté svaly končatín. Činnosť 

kostrových svalov reguluje ústredná nervová sústava, preto ich živočích môže vedome ovládať. Nervový podnet vyvolá 

stiahnutie svalu. Keď nervový podnet pominie, sval sa natiahne.  

Činnosť svalu umožňuje jeho vnútorná stavba. Kostrový sval je zložený zo zväzkov svalových vláken. Svalové vlákna sú 

pozdĺžne viacjadrové bunky. Obsahujú jemnejšie bielkovinové vlákna, ktoré sa pri stiahnutí svalu medzi seba zasúvajú 

a spôsobujú jeho skrátenie. Pri tejto činnosti sa spotrebúva energia, ktorá sa uvoľňuje pri dýchaní. Podľa vzhľadu sa tieto 

svaly nazývajú priečne pruhované svaly. 
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Otázka: 

Vysvetli, prečo organizmus potrebuje pri pohybe viac kyslíka? 

Riešenie: Energia, ktorá sa vytvára bez prítomnosti kyslíka, sa používa na náhlu svalovú činnosť. Je veľmi výkonná, ale trvá 

iba krátko. Len 1~2 minúty. Keď uplynie čas, kyselina mliečna, ktorá spôsobuje únavu, sa začne usadzovať vo svaloch. Ale ak 

je okamžite poskytnutý kyslík, kyselina mliečna sa rozloží a stáva sa zdrojom ďalšej energie. To je aerobná energia. To 

znamená, že kyslík nám predlžuje výdrž. 

 

Svalové snopce tvoria svalové bruško – sval, ktorý na povrchu pokrýva väzivová blana. Na konci svalu prechádza blana do 

šľachy, ktorou sa sval pripája ku kostiam. 

Kostrové svaly pracujú zvyčajne vo dvojici, niekedy aj vo väčších skupinách tak, že jeden sval pohybuje kosťou v jednom 

smere a druhý v opačnom smere. Svaly udržiavajú polohu jednotlivých častí tela a umožňujú rozličný pohyb živočíchov. 

Niektoré umožňujú pohyb kože kruhovitým sťahovaním a naťahovaním. Cicavce môžu napríklad hýbať ušnicami alebo 

meniť výraz tváre.  

Svaly väčšinou vnútorných orgánov (napríklad v tráviacej rúre, cievach, v močovom mechúre) majú jednoduchšiu vnútornú 

stavbu ako kostrové svaly. Nazývajú sa hladké svaly. Tvorí ich sieť jednotlivých buniek, ktorú majú vo vnútri jemné 

stiahnuteľné vlákenká. Činnosť hladkých svalov nezávisí od vonkajších podnetov, ani od vôle živočícha.  

Srdcový sval má podobnú vnútornú stavbu ako kostrové svaly. Pracuje bez prestávky celý život a podnety na jeho činnosť 

vznikajú priamo v srdci. Pohyb stavovcov je rozmanitý a rozdielna je aj jeho rýchlosť. Skákanie, chôdza, lietanie sú zložité 

činnosti, na ktorých sa zúčastňuje veľa rozlične usporiadaných svalových skupín.  

 

POHYBOVÁ SÚSTAVA ČLOVEKA 

Viac ako polovicu hmotnosti tela tvorí vyše 600 kostrových svalov. Svaly sú všade, v koži, oku, srdci. Každý pohyb, ktorý 

robíme, od žmurkania až po skákanie, závisí od svalov. Dokonca aj pohyby vo vnútri tela, napr. údery srdca, posúvanie 

potravy v črevách a podobne závisia od svalov. Bez svalov by bolo naše telo celkom nehybné. Kostrové svaly obsahujú 

približne 75% vody. Zvyšok sú organické látky (24%) a anorganické látky (1%). Z organických látok sú to bielkoviny 

a glykogén, ktorý je zdrojom energie pre svalovú činnosť. Rozlišujeme tri druhy svalového tkaniva: 

1. Hladké svalové tkanivo neovládané vôľou, umožňuje pohyb orgánov. Nachádza sa napr. v stene žalúdka 

2. Priečne pruhované svalové tkanivo je v kostrových svaloch, ovládame ho vôľou.  

3. Srdcová svalovina je osobitné priečne pruhované svalové tkanivo, neovládame ho vôľou. 
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Sval odpovedá na podráždenie skrátením alebo predĺžením. Priečne pruhované svaly sú uspôsobené na ťah, pracujú vždy 

v pároch. Keď sa jeden sval natiahne, druhý sa skráti. Na priečnom reze svalu vidieť, že ho tvoria zväzky. Každý zväzok sa 

skladá zo svalových vláken, ktoré sa zasa skladajú z malých vlákenko – fibríl. Vo svaloch sa nachádzajú aj jemné nervy, ktoré 

kontrolujú, do akej miery je sval skrátený. V svaloch sú aj krvné cievy, ktoré ich zásobujú energiou podľa toho, ako pracujú. 

Činný sval je viac prekrvený, látková premena sa zvyšuje podľa intenzity činnosti. Pohyby v kĺboch zabezpečuje vždy viac 

svalov.  

Otázka: 

Ako sa môžu zväčšiť svaly? 

Riešenie: Cvičením možno priečne pruhované svaly zväčšiť. Svaly síce nepribudnú, ale ich vlákna zhrubnú a zosilnejú.  

Avšak, ak cvičíme či pracujeme pridlho, svaly nás začnú bolieť, pocítime únavu. Svalovej únave možno najlepšie predchádzať 

celkovým zvyšovaním telesnej zdatnosti.  

Základné rozdelenie svalov 

Vzhľad svalov je rozličný, od masívnych trojuholníkovitých svalov hornej časti chrbta po drobné pevné svaly obratnej ruky. 

Najsilnejšie svaly sú pozdĺž chrbtice, udržiavajú vzpriamený postoj a umožňujú zdvíhanie a tlačenie. Najmenší sval je 

strmienkový sval v uchu.  

Svaly hlavy 

U ľudí sú rôzne výrazy tváre významným prostriedkom komunikácie. Svaly hlavy tvoria mimické a žuvacie svaly. Príslušné 

svaly umožňujú komplexné rozdiely výrazu tváre. Kývač hlavy je jedným zo svalov krku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaly trupu a končatín 
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Medzi svaly trupu patrí: veľký prsný sval, medzirebrové svaly, bránica, priamy, šikmý, priečny sval brucha, lichobežníkový 

sval a najširší sval chrbta. Svaly končatín tvorí najmä deltový sval, dvojhlavý sval rameno, trojhlavý sval ramena, sedacie 

svaly, štvorhlavý sval stehna a trojhlavý sval lýtka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poranenia svalov 

Poranenia svalov a šliach sú zvyčajne v dôsledku preťaženia pri každodennej činnosti alebo pri ťahových či rotačných 

pohyboch, ku ktorým dochádza pri športovaní. Svalové šľachy sa niekedy poškodzujú aj pri pracovných úkonoch. 

Natiahnutým svalom sa nazýva mierne poškodenie svalových vláken. Obmedzené krvácanie do svalu spôsobuje stuhnutie 

a zdurenie, ktoré neraz sprevádzajú bolestivé kŕče. Po určitom čase sa môžu objaviť modriny. Ťažšie poškodenie s väčším 

množstvom poranených vláken sa nazýva natrhnutý sval. Natrhnutý sval veľmi bolí a opúcha. Pri rozsiahlom krvácaní môže 

vznikať krvná zrazenina, ktorú musí niekedy odstrániť lekár. Pri prudkých pohyboch ramena sa môžu natrhnúť úpony 

deltového a veľkého prsného svalu na ramennú kosť. Roztrhnutie šľachy – náhle intenzívne stiahnutie svalu môže ťažko 

poškodiť šľachu a dokonca ju i odtrhnúť od kosti. Roztrhnutá šľacha na prste – pevné predmety, napr. tvrdá lopta, môžu 

pri náraze na špičku prsta ohnúť prst natoľko dopredu, že sa odtrhne úpon šľachy naťahovača. Pri tomto druhu poranenia 

je nevyhnutné znehybnenie prsta. Poškodenie väzov – väzy, čiže silné pásy väziva, spájajúce konce kostí. Ak sa kosti v kĺbe 

príliš oddialia, často v dôsledku náhleho alebo neočakávaného, prípadne príliš intenzívneho pohybu, vlákna väzu sa môžu 

pretiahnuť alebo roztrhnúť. Zvyčajne to vedie k opuchu, bolesti alebo k svalovému kŕču, a ak je poškodenie závažné, vzniká 

nestabilita alebo dokonca posunutie. Podvrtnutie členka -  pri podvrtnutí sa čiastočne trhá väzivový aparát. Podvrtnutie 

členka môže vzniknúť pri páde alebo potknutí, keď celá hmotnosť nohy spočinie na jej vonkajšej strane. Pri liečbe 

podvrtnutia je dôležitý pokoj, bandáž a noha vo zdvihnutej polohe.  

236 / 503



 
 

 
 

Ľudia s ochabnutými svalmi mávajú guľatý alebo plochý chrbát. Pri nerovnomernom zaťažení chrbtových svalov môže dôjsť 

k bočnému vychýleniu chrbtice – nastáva bočitosť chrbtice – skolióza. Iné poruchy môžu vznikať nesprávnym držaním tela 

a sú často príčinou bolesti v chrbte.  

Svalová práca má veľký význam pre vývin a posilnenie organizmu, pre telesné a duševné zdravie. Keď sú svaly v činnosti 

primeranou prácou alebo iným pohybom, zosilnejú a podporuje sa tak aj celkový vývin organizmu. Látková premena sa 

v pracujúcom svale zrýchľuje. Ak sa svaly dlhší čas nepoužívajú, zmenšujú sa, sú ochabnuté a mäkké. U malých detí nahrádza 

fyzickú prácu hra. Neskôr je to aj pohyb na hodinách telesnej výchovy a aktívny alebo rekreačný šport. Cieľom cvičenia je 

precvičovať všetky kĺby a svalové skupiny, dbať na správne držanie tela, rozvíjať rýchlosť a obratnosť, zvyšovať vytrvalosť 

a zdatnosť. Cvičenie a šport udrží človeka sviežeho až do staroby.  

Zásady predlekárskej prvej pomoci pri zlomeninách kostí, vytknutí členka a vykĺbení palca 

Niekedy pri rozličných činnostiach zabúdame na potrebnú opatrnosť a dochádza k rôznym zraneniam. Často sú to 

zlomeniny, vytknutia členka a vykĺbenia palca. 

Pri zlomenine predlaktia treba postupovať takto: 

1. Zabezpečiť polohu v sede 

2. Znehybniť predlaktie 

3. Obaliť mäkkým obväzom 

4. Dať do závesu 

5. Zabezpečiť prevoz do nemocnice 

Pri zlomenine stehnovej kosti treba postupovať takto:  

1. Uložiť raneného na chrbát 

2. Nohu obložiť, znehybniť 

3. Zabezpečiť prevoz do nemocnice 

 Pri otvorenej zlomenine predlaktia treba postupovať takto:  

1. Končatinu stabilizovať, zdvihnúť, podoprieť 

2. Ošetriť zraneného v sede (v ľahu) 

3. Na ranu priložiť sterilnú gázu a vrstvu vaty 

4. Prikryť pevným ovínadlom 

5. Končatinu zdvihnúť a dať do závesu 

6. Zabezpečiť prevoz do nemocnice 

Pri vytknutí členka treba postupovať takto:  

1. Zraneného upokojiť a pohodlne uložiť 

2. Stabilizovať končatinu, znehybniť ju a zdvihnúť 

3. Priložiť studený obklad 

4. Vyhľadať lekársku pomoc 

Pri vykĺbení palce treba postupovať takto:  

1. Zraneného upokojiť a pohodlne uložiť 

2. Poranenú časť znehybniť obväzom a dať do závesu 

3. Vyhľadať lekársku pomoc 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 5  MIN.): 

Poznávanie a určovanie kostí (podľa modelov, obrazov) 

Pomôcky: modely kostí, obrazy 

Postup: Ukáž na kostre a na spolužiakovi pletenec hornej a dolnej končatiny (stehnovú kosť, ihlicu, píšťalu, kosti priehlavku, 

ramennú kosť, lakťovú kosť, vretennú kosť a zápästie).  

Samostatná práca žiakov so zošitom – určované kosti si nakresli do zošita, ku ktorej časti kostry patria. Zdôvodni, ako ich 

veľkosť a tvar ovplyvňuje funkciu určitej časti kostry.   
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HODNOTENIE (3  MIN.): 

Na záver vyučovacej hodiny učiteľ zhodnotí jej priebeh, či boli žiaci aktívni, či sa nám podarilo splniť cieľ vyučovacej hodiny. 

Učiteľ zadá žiakom referát, rozdelí ich do dvoch skupín, kde jedna skupina bude mať za úlohu spracovať tému – Aké dôsledky 

má nesprávna strava pre staršiu generáciu vzhľadom na opornú sústavu? A druhá skupina bude mať za úlohu vypracovať 

referát o svojom obľúbenom športovcovi a jeho tréningovom pláne a životospráve.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Na základe praktických cvičení, ktoré sme urobili v rámci precvičovania a opakovania nového učiva sme sa presvedčili 

o úspešnosti a splnení cieľov vyučovacej hodiny. Žiali boli dostatočne motivovaní a aktívne sa zapájali do priebehu  

vyučovacieho procesu počas celej vyučovacej hodiny.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Odlíšenie ľudských kostí od kostí živočíchov pomocou histologických metód. 
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POSKLADAJ SI KOSTRU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 

Tvar, opora a povrch tela – Kostra a oporná sústava 
človeka  

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Na základe vlastných experimentov vedieť popísať 
stavbu ľudskej kostry 

 Naučiť sa názvy jednotlivých kostí tvoriacich 
končatiny a os tela 

 Naučiť sa rozlišovať typy kĺbových spojení a typy 
kĺbov 

 Manipulovať so softvérom a skonštruovať 
model 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Formulovať závery 

 Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať základné časti ľudského tela 

 Poznať funkcie opornej a pohybovej sústavy 

Riešený didaktický problém 

Zloženie ľudskej kostry a názvy jednotlivých kostí sú  pre žiakov pomerne náročné na zapamätanie. Navyše 
na obrázkoch kostry v učebnici (alebo inde) nie sú dobre viditeľné všetky kosti a už vôbec nie ich tvary 
a kĺbové zakončenie. Ani školský model kostry neumožňuje žiakom poriadne si poobzerať jednotlivé kosti 
a ich spojenia. Lebka sa často javí ako jednoliaty celok s pohyblivou sánkou. Vnútorné kosti lebky nie sú 
vôbec viditeľné a pre žiaka sú iba názvom bez reálneho významu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Samostatné bádanie 

 Samostatná práca, príp. skupinová forma  
(dvojice žiakov) 
 

Pre každého žiaka (resp. dvojicu):  

 Počítač (stolový alebo notebook) s operačným 
systémom windows a nainštalovaným 
programom MeshLab (voľne stiahnuteľný 
freeware dostupný tu: 
http://www.meshlab.net/#download) 

 Súbory digitálnych 3D objektov s jednotlivými 
kosťami (príloha) – adresár s týmito súbormi 
treba nahrať do každého počítača  
 

Je vhodné si dopredu vyskúšať prácu v tomto programe. 

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Súbory s odovzdanými úlohami, 

 pozorovanie činnosti žiakov. 

 

Autor: Mgr. Radoslav Malina, PhD. 

  

239 / 503

http://www.meshlab.net/#download


KOSTRA A OPORNÁ SÚSTAVA ČLOVEKA   

ÚVOD  
Aktivita nadväzuje na základné poznatky o opornej sústave a stavbe kostí. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej časti je nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich. Povieme: 

Základnou oporou pre naše svaly a ochranou pre vnútorné orgány je naša kostra. Toto by už žiaci mali vedieť.  

Pýtame sa: 

Z koľkých kostí sa naša kostra skladá? 

Niektorí žiaci už možno nejakú informáciu majú a uvedú číslo. Niektorí môžu spomenúť, že deti majú viac kostí ako 

dospelí. Žiakov necháme v neistote a správnu odpoveď zatiaľ neuvedieme. (Dospelý človek má v priemere 206 kostí, 

novorodenec 270.) 

Opýtame sa:  

Koľko kostí tvorí našu ruku? 

Žiaci sa môžu pokúsiť spočítať si ich sami na sebe. Pravdepodobne takto žiaci nezistia správnu odpoveď. Kosti zápästia 

sa počítajú ťažko. Niektorí žiaci si neuvedomia, že na predlaktí sú dve kosti a málokto si uvedomí, že súčasťou hornej 

končatiny je aj pletenec.  

Následne sa opýtame: 

A čo myslíte, koľko kostí tvorí našu lebku? 

Tu je to s počítaním na sebe ešte ťažšia a žiaci nedokážu spočítať tieto kosti.  

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
Variant 1 – Úvodná (oboznamovacia) hodina 

Nasledujúci postup vychádzajú zo známeho Komenského motta: „Škola hrou“. V zásade ide o to nechať žiakov pohrať sa 

s kostrou tak, aby mali možnosť všimnúť si detaily jednotlivých kostí a popri tom sa naučili zloženie kostry a pomenovanie 

kostí.  

Oboznámenie s ovládaním programu 

Žiaci si spustia program MeshLab a vedľa si otvoria adresár so súbormi kostí. Ukážeme im základné ovládanie. Stačí keď 

z adresára so súbormi kostí pomocou myši potiahnu jeden (alebo viac) súborov do okna programu MeshLab. Program 

automaticky súbor otvorí a kosť vykreslí na správne miesto. Následne sa pomocou myši dá táto kosť otáčať všetkými smermi 

a prezerať zo všetkých strán. Kolieskom myši sa dá kosť zväčšovať a zmenšovať. Po kliknutí na ikonu „Show Layer 

Dialog“ (na hornej lište) sa na pravej strane obrazovky otvorí okno, v ktorom budú zobrazené názvy otvorených súborov 

(zodpovedajúce názvom kostí). Po kliknutí pravým tlačidlom myši na niektorú kosť, sa v tomto okne automaticky zvýrazní jej 

názov. Ikona „Oka“ vedľa názvu súboru slúži na skrytie/opätovné zobrazenie danej kosti. Takže ak sa niektoré 

časti prekrývajú môžeme pomocou tejto ikony vypnúť zobrazenie vrchnej kosti a uvidíme čo je pod ňou.  

 

Samostatná práca žiakov 

Necháme žiakov aby samostatne poskladali kostru. Kvôli prehľadnosti sú súbory usporiadané do adresárov „Lebka“, „Ruky“, 

„Nohy“, „Chrbtica“, „Hrudník“, „Zuby“. Necháme žiakov aby si vytvorenú kostru dobre poprezerali. 
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Variant 2 – Opakovacia hodina 

Predpokladom pre realizáciu tejto hodiny je, že žiaci už poznajú zloženie kostry. Opäť využijeme program MeshLab a súbory 

s 3D kosťami. Všetky súbory presunieme do jedného spoločného adresára. Žiakom zadávame úlohy, pri ktorých si zopakujú 

umiestnenie a názov kostí. Napríklad: 

 poskladajte hornú končatinu 

 spočítajte koľko máme pohyblivých kĺbových spojení (v celom tele, na ruke, na prstoch, na nohe...) 

 nájdite všetky pevné spojenia kostí a pomenujte kosti, ktoré ich tvoria 

 roztrieďte kosti podľa tvaru na dlhé, krátke a ploché 

 usporiadajte kosti od najkratšej po najdlhšiu 

 poskladajte osovú kostru a zistite koľko kostí ju tvorí 

 poskladajte kostru hornej a dolnej končatiny a porovnajte, ktoré znaky majú spoločné 

 

 

REFLEXIA (CCA 7  MIN.): 
Vrátime sa k pôvodným otázkam o počte kostí a necháme žiakov aby spočítali kosti na jednotlivých častiach tela. Zistenia 

môžu zapísať do tabuľky. Na domácu úlohu dáme žiakom do tabuľky doplniť aj príslušné názvy kostí.  Ako domácu úlohu si 

môžu žiaci pripraviť aj nasledovnú hádanku pre svojich spolužiakov. Doma poskladajú kostru, ktorej vynechajú 1-3 kosti. 

Úlohou spolužiakov bude zistiť, ktorá kosť na kostre chýba.  

Program MeshLab si môžu žiaci nainštalovať aj doma. Aby mohli splniť domácu úlohu, dáme im k dispozícií aj súbory 

s kosťami.   

Aby žiak mohol priniesť túto kostru – musí si ju doma uložiť pomocou funkcie „Save Project As...“ v menu „File“ a potom do 

školy priniesť súbor s príponou „mlp“. Pozor – aby to fungovalo, musí mať žiak súbory s jednotlivými kosťami doma uložené 

v rovnakých adresároch ako sú na školskom počítači!  

Pri tvorbe tejto hádanky zvyknú žiaci vynechať drobné kosti zápästia alebo vnútorné kosti lebky. Preto im to pri zadaní úlohy 

obmedzíme podmienkou, že to nesmú byť kosti menšie ako články prstov ani kosti lebky, príp. podobnou.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Jednoduchým premenovaním súborov môžete zmeniť názvy kostí zo slovenských na anglické, nemecké a pod. Tak môžete 

využiť túto metodiku aj na bilingválnych školách. Stačí zmeniť meno súboru do príslušného jazyka a príponu ponechať 

pôvodnú „obj“. 

Ak máte k dispozícii 3D tlačiareň, môžete pre žiakov zmenšeniny kostí vytlačiť a nechať ich pracovať s reálnym materiálom 

namiesto virtuálneho.  

Okrem kostí, existujú aj súbory so svalmi a všetkými ostatnými vnútornými orgánmi. Pomocou nich môžete využiť tento 

program aj pri výučbe ostatných orgánových sústav. V prípade záujmu o tieto súbory sa obráťte na tvorcu tejto metodiky. 
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PREČO CHODIŤ DO POSILŇOVNE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Svalová sústava 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam svalov pre organizmus 

 Opísať vzťah svalovej sústavy k ďalším sústavám 
človeka 

 Vymenovať typy svalov človeka 

 Vysvetliť význam a aktivitu hladkého, priečne 
pruhovaného a srdcového svalu 

 Merať a zaznamenávať hodnoty v rôznej forme 

 Porovnať výsledok meraní  
s hypotézou/predpoveďami 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať závery/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť význam kostry pre človeka 

 Ukázať na sebe príklad spojenia svalu a kostry 

Riešený didaktický problém 

Funkčná svalová hmota má pre človeka závažný zdravotný význam, súvisí s dobrou metabolickou kondíciou, 
ktorú je potrebné pestovať a udržiavať pravidelným pohybom. Šport a pohyb majú významný vplyv na 
udržanie celkového zdravia a sú prevenciou civilizačných ochorení. Žiacke bádanie k téme svalová sústava 
rozvíja logické uvažovanie, podporuje vytváranie vlastných postojov a názorov. Žiaci totiž často vnímajú 
význam starostlivosti o svalstvo veľmi povrchne,  svaly hodnotia oddelene od tela ako celku a neuvedomujú 
si prepojenosť medzi ďalšími orgánovými sústavami človeka. Na anatomické predstavy žiakov majú 
nadväzovať  fyziologické poznatky, ako aj poznatky na bunkovej úrovni.  Rozdelenie svalov na kostrové, 
hladké a srdcové svalstvo je prvým krokom, ktorý pripravuje žiakov na prepájanie uvedených úrovní. 
Zložitosť týchto súvislostí je v prípade ďalších telesných funkcií väčšia, na úrovni pohybového aparátu 
získajú žiaci základnú predstavu, na nej budujú neskôr nové poznatky o ľudskom tele.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová/frontálna forma 
 

 Počítač, wifi, projektor (nepovinné) 

 Pracovné listy so študijným materiálom 
(príloha) 

Podľa zvoleného variantu: 
Variant 1: Merací systém Coach alebo Vernier a senzor 
(dynamometer alebo goniometer fyziologický 
Variant 2: fitnes loptička na precvičenie rúk, posilovače  
svalov ruky alebo iná alternatíva (elastické gumy na 
cvičenie, pružina a pod.) 
 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.   

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Záznamy žiackych meraní,  

 pozorovanie činnosti žiakov, 

 vyplnený minútový lístok alebo lístok pri odchode. 

 
Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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SVALOVÁ SÚSTAVA 

ÚVOD  
Téma sa zaoberá svalovou sústavou človeka – svalmi. Postup v metodike uvádza varianty, z ktorých si učiteľ môže 

vybrať. Metodika využíva rámec EUR. V prvej fáze – evokácii – sa žiaci zamýšľajú nad významom svalov pre človeka. 

Realizujú vlastné pozorovania a merania, aby si uvedomili vzťah medzi stavbou svalov a ich funkciou. V ďalšej fáze 

získavajú odpoveď na otázku, prečo má budovanie svalov zmysel a ako svaly súvisia s ďalšími sústavami človeka 

a celkovo so zdravím. Vo fáze reflexie žiaci navrhujú zásady pre udržanie svalov v dobrej kondícii.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Nadviazať so žiakmi motivačný rozhovor a realizovať aktivitu, ktorá má súvis s aktivitou svalov. 

 

Začnite so žiakmi motivačný rozhovor.  

Pri diskusii položte žiakom nasledujúce otázky: 

Otázky: 

Chodíte do posilňovne?  

Prečo?   

Aký význam má cvičenie?  

 

Žiaci už zrejme veľa počuli o význame cvičenia pre zdravie človeka, ako aj chodenia do posilňovne kvôli budovaniu 

svalovej hmoty. Ich chápanie zmyslu budovania funkčnej svalovej hmoty vo vzťahu k rôznym aspektom zdravia 

človeka bude však zrejme povrchné. Pokračujte v diskusii so žiakmi, položte im výskumnú otázku:  

Výskumná otázka:  

Prečo mať svaly?  

 

Vypočujte si predstavy žiakov o význame svalov.   

V diskusii žiaci zrejme spomenú aj to, že svaly im poskytnú väčšiu silu, prispejú k celkovej kondícii, možno poukážu na 

význam svalov pri spaľovaní kalórií a pod. Diskusia môže smerovať aj k rôznym typom svalov. 

Smerujte diskusiu žiakov k praktickej aktivite, kde si budú môcť precvičiť silu svalov prstov, zápästia, ruky. 

Pýtajte sa: 

 

Otázky: 

Je možné zlepšiť výkonnosť svalov cvičením? (O tejto otázke žiaci už čiastočne diskutovali.) 

Aké sú podľa vás rozdiely medzi svalovou výkonnosť každého z vás v tejto triede? 

Aké sú podľa vás rozdiely medzi vami čo sa týka svalov prstov, ruky a zápästia? 
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Žiaci zrejme budú predpokladať rozdiely medzi sebou a svojimi spolužiakmi, rovesníkmi, ale aj chlapcami a dievčatami, 

športovcami a nešportovcami a pod. Po krátkej diskusii povedzte žiakom, že si to overíte.  

Zvoľte si podľa dostupnosti pomôcok vhodný variant. 

Variant 1: Meranie výkonu svalov pomocou meracieho systému (Vernier, Coach a pod.) a ručného dynamometra alebo 

goniometra . 

Variant 2: Nepriame meranie pomocou stláčania fitnes loptičky alebo posilovačov ruky či iných vhodných pomôcok 

(gumený krúžok, fitnes gumy na cvičenie či pružiny). 

 

Kvôli časovým obmedzeniam vyberte niekoľko žiakov, ktorí budú realizovať merania. V prípade ručného dynamometra 

je meranie rýchle. Úlohou žiakov je maximálny stisk rukoväte daného senzora. Vyhodnoťte hodnotu maximálneho 

výkonu. Na grafe ukážte žiakom, ako klesá výkon svalov – stisk rukoväte. 

 

V prípade využitia fitnes pomôcok alebo posilovačov ruky môžete žiakom povedať, že budú mať napr. 1 minútu na to, 

aby maximálne stlačili pomôcku čo najviac-krát. Žiaci teda budú sledovať činnosť spolužiaka a rátať počet stlačení. 

Môžete porovnať aj výkon ľavej a pravej ruky u ľavákov a pravákov. Daná úloha ponúka mnoho variantov, prispôsobte 

aktivitu žiakom v triede a pomôckam. Ideálne je, ak môžu s rovnakými pomôckami naraz pracovať viacerí žiaci. 

Žiaci zrejme budú súťaživí a bude dôležité koordinovať ich činnosť. 

Na záver aktivity vyhodnoťte. Žiaci zrejme zaznamenajú rozdiely vo výkone medzi sebou.  

Pýtajte sa: 

 

Otázky:  

Je možné zlepšiť výkonnosť svalov? 

Ako? Čo navrhujete? 

Prečo je výkonnosť svalov dôležitá? 

Aký význam majú svaly pre naše telo?  

 

Žiaci by mali dospieť k záveru, že výkonnosť svalov má pre fungovanie ľudského tela veľký význam. Dobrú 

kondíciu svalov je možné udržiavať a tiež zlepšovať. Na to slúžia aj stláčacie loptičky a podobné pomôcky, ktoré 

pomáhajú posilňovať ruku, prsty, predlaktie, zvyšujú silu ruky, často sú využívané pri rehabilitácii.  

Nadviažte na tieto skúsenosti žiakov a prehĺbte ich poznatky v ďalšej fáze hodiny. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Vysvetliť význam budovania funkčnej svalovej hmoty pre človeka, funkciu a činnosť hladkého, priečne 

pruhovaného a srdcového svalu.  

 

Pokračujte v riadenom bádaní žiakov. Rozdeľte žiakov do 3 skupín. Každej skupine sprístupnite krátky úsek študijného 

textu, ktorý vysvetľuje význam budovania funkčnej svalovej hmoty. Môžete použiť vlastný text, prípadne upravenú 

a skrátenú časť textu zo stránky (príloha):  

http://martinchudy.blogspot.sk/2014/07/ako-budovat-svalovu-hmotu.html 

 

Cieľom je, aby si žiaci naštudovali text a pripravili si zaujímavé informácie pre spolužiakov. Žiakom preto rozdáme 

kratšie texty, aby sa stihli pripraviť.  

Vyzvite žiakov v jednotlivých skupinách, aby vysvetlili spolužiakom, čo sa dozvedeli. Spoločne so žiakmi diskutujte 

a zhrňte všetky podstatné informácie o svalovej sústave.  
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REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Upevniť vedomosti žiakov o svaloch a svalovej sústave človeka. Zamyslieť sa nad zásadami, ktoré môžu 

pomôcť udržiavať svalovú hmotu.  

 

Rozdajte žiakom jeden z nástrojov formatívneho hodnotenia – minútový lístok alebo lístok pri odchode. Vyzvite žiakov, 

nech ho vyplnia, prípadne odovzdajú. Poskytne vám spätnú väzbu. O otázkach môžete diskutovať, prípadne si žiaci 

vyplnia doma a na nasledujúcej hodine sa v krátkosti môžete k odpovediam žiakov vrátiť. 

 

Minútový lístok: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Napíš odpoveď na otázku: 

Kto je silnejší – mravec alebo slon? Prečo si to myslíš? 

 

 

Čo zmeníš vo svojom živote tak, aby si sa lepšie staral o svoju svalovú sústavu/svaly? 

 

 

 

Ako by si motivoval na cvičenie niekoho, kto môže, ale nechce cvičiť? Čo by si mu povedal? 

 

 

 

 

Lístok pri odchode: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Počet Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes 

naučil/a. 

 

 

 

 

2 zaujímavé fakty, ktoré ma 

najviac zaujali. 

 

 

 

1 otázku, ktorú stále mám. 
 

 

 

 

 

 

 

245 / 503



 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Pre žiakov je téma veľmi zaujímavá, veľmi ich motivovali ich aj informácie v texte, ktoré podnietili živú 

diskusiu.  

2. Mnohí chlapci v danom veku športujú, niektorí aj chodia do posilňovne a ich prvotnou motiváciou je mať 

veľké svaly. Žiaci diskutovali aj o prípravkoch, ktoré napomáhajú rastu svalovej hmoty – o ich vplyve na ľudské 

zdravie. 

3. Žiaci sa zamýšľali aj nad genetickou predispozíciou mať veľké svaly. Zo študijného textu ich zaujal aj význam 

regenerácie po intenzívnom tréningu. 

4. Pre demonštráciu svalovej sústavy sú na internete rôzne obrazové aplikácie alebo webové stránky s názorným 

zobrazením svalov človeka, napríklad: https://www.biodigital.com/: Interaktívna 3D platforma pre vizualizáciu 

anatómie, ochorení a liečby. V anglickom jazyku, s intuitívnym ovládaním. Možnosť využívať aj na tablete 

alebo smartfóne.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
 

Martin Chudý: Ako budovať svalovú hmotu. [on-line] 29.7.2014, cit. 10.7.2018, dostupné z 

http://martinchudy.blogspot.sk/2014/07/ako-budovat-svalovu-hmotu.html
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VIEME ČO JEME? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Zložky potravy 

ISCED 2 / 7. ročník /2 vyučovacie hodiny 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať základné živiny v potrave 

 Zdôvodniť význam bielkovín, tukov, cukrov, 
vitamínov, vody, vlákniny a minerálnych látok 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Určovať vzťahy medzi premennými veličinami 

 Zaznamenať výsledky pozorovania 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Navrhovať spôsoby riešenia 

 Vedieť vymenovať zložky potravy 

 Pestrá strava 

Riešený didaktický problém 

Pri tejto téme je potrebné, aby si žiaci uvedomili, prečo má byť strava, ktorú prijímajú „pestrá“, aby v nej boli 
zastúpené všetky dôležité látky. Prítomnosť a zastúpenie jednotlivých látok v potravinách si žiaci budú 
overovať prostredníctvom experimentálnej činnosti, kde budú uskutočňovať dôkazové reakcie. Výsledkom by 
malo byť, aby si žiaci uvedomili, prečo je dôležité čítať informácie na obaloch potravín. Čo znamenajú 
jednotlivé čísla a symboly na potravinách (výživová a energetická hodnota potravy). Prečo by mali 
konzumovať aj potraviny, ktoré neobľubujú, alebo sa im radšej vyhýbajú.  Uvedomiť si, že okrem bielkovín sa 
v strave nachádzajú aj tuky, cukry (napr. škrob), vláknina, vitamíny a minerálne látky. Vedieť zdôvodniť  
význam bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálnych látok v jednotlivých zložkách potravy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma 

 Semená olejnatých rastlín (slnečnica, mak, 
sezam, orech, ľan a pod.) 

 Lugolov roztok, vzorky potravín: cestoviny, 
zemiak, ryža, hrach, semená olejnatých rastlín, 
kryštálový cukor, zelenia a ovocie, pečivo, 
mlieko, obaly minerálnych vôd, ovsené vločky, 
solamyl, hladká múka špeciál, miska, dietetické 
váhy, voda, smartfón, počítač, tablety, lyžica, 
kancelársky papier 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Rozhovor, pozorovanie činností žiakov, vyplnenie tabuľky, vyplnenie lístka pri odchode. 

 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD. 
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ZLOŽKY POTRAVY  

ÚVOD  
Prostredníctvom zaujímavých aktivít žiakom sprístupnite a ozrejmite, z akých zložiek môže byť tvorená potrava, ktorú 

prijímajú. Je dôležité, aby ste poukázali na fakt, že potraviny obsahujú v rôznom pomere zastúpenie základných živín. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Uvedomiť si zastúpenie jednotlivých látok:  bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálnych látok v potrave. 

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny sprostredkujte žiakom prostredníctvom portálu Planéta vedomostí video ukážku s 

názvom „Živiny v potrave“  (trvanie: 1:08 min.): 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=bielkoviny_farbiva_konzervacne_latky_mineralne_p

odvyziva_sacharidy_tuky_vlaknina_vyziva_ziviny_t_page0&1 

Po ukončení video ukážky zadajte žiakom niektorú z uvedených otázok:  

 

Otázky: 

1. Akého pôvodu môže byť potrava? 

2. Ktoré látky sú najdôležitejšie v potrave? 

3. Viete uviesť, z akých látok je zložené ľudské telo? 

 

Po rozhovore rozdeľte žiakov do skupín (4-5 členov). Každá skupina bude mať k dispozícií na Petriho miskách vzorky týchto 

potravín: cestoviny, zemiak, ryžu, hrach, semená olejnatých rastlín (sezam, mak, orech, tekvica, slnečnica), kryštálový cukor, 

zeleninu a ovocie (sezónne – 1ks), pečivo, mlieko, obal z minerálnej vody. Vzorky môžete upraviť podľa Vašich možnosti. Pre 

žiakov  vytvorte aj kartičky (post-it papieriky), na ktorých budú uvedené názvy (bielkoviny, tuky, cukry, vláknina a minerálne 

látky). 

Úlohou žiakov bude roztriediť potraviny podľa toho, aké látky sa v nich nachádzajú, a priradiť potraviny ku kartičkám. Na 

vypracovanie úlohy budú mať žiaci 3 minúty. Následne každá skupina bude prezentovať v krátkosti svoje zistenia. 

Poznámka: 

Žiaci majú roztriediť potraviny podľa toho, čo obsahujú. Prípadne môžete žiakom vytvoriť značky a žiaci nimi budú označovať 

potraviny. Prácu žiakov sledujte, prípadne korigujte nepresnosti žiakov. Samozrejme pri jednej potravine môže byť 

uvedených aj viac symbolov. 

 

UVEDOMENIE VÝZNAMU (CCA 25  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny dokážete spoločne so žiakmi formou potvrdzujúceho a riadeného bádania dokážete 

prítomnosť tukov, cukrov a bielkovín vo vybraných potravinách. Z ponúkaných piatich úloh si vyberte 1-2 úlohy, ktoré 

zrealizujete so žiakmi v závislosti od Vašich podmienok a možností. Prípadne, môžete žiakov rozdeliť do skupín a každá 

skupina bude realizovať iný pokus. Po ukončení pokusu  jednotlivé skupiny v krátkosti oboznámia ostatných žiakov v triede 

so svojim pokusom. Pred uskutočnením pokusu žiaci uvedú svoje predpoklady, aký bude výsledok. 

Je potrebné, aby ste zabezpečili potrebný materiál, ktorý je uvedený v pomôckach. 
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Úloha 1: 

Ako možno dokázať, že v semenách napr. slnečnice, tekvice, sezamu sa nachádza olej? 

 

Pomôcky: hárok kancelárskeho papiera, semená olejnatých rastlín (sezam, slnečnica, mak, tekvica, vlašský orech a pod.), 

voda, ceruza. 

Postup: Hárok kancelárskeho papiera zložte na polovicu a na papier kvapnite najskôr kvapku vody. Medzi zložený papier 

vložte po 1ks zo semien, ktoré máte k dispozícii a pomocou ceruzky ich rozdrvte.  

Vysvetlite pozorovaný dej a zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky: 

1. Aký význam má tuk v semenách rastlín? 

2. Čo myslíte, ako sa vyrábajú oleje? 

3. Aké oleje poznáte? 

4. Poznáte aj iné tuky, ako rastlinného pôvodu? 

5. Prečo je dôležité, aby sme konzumovali potraviny, ktoré obsahujú tuky? 

 

Na dôkaz škrobu uskutočnite  formou potvrdzujúceho bádania jeden z uvedených pokusov. Pokus uskutočnite 

demonštračne, samozrejme žiaci Vám môžu asistovať. 

Úloha 2: 

Čo myslíte, ako by ste mohli získať škrob z rastlín? 

 

Pomôcky: sklenená nádoba, strúhadlo na zemiaky, nôž, bavlnená handrička, voda, dve zemiakové hľuzy. 

Postup: Surové zemiaky očistite a na strúhadle postrúhajte do misky. Vzniknutú kašu zabaľte do bavlnenej handričky 

a dôkladne mieste 3 minúty v kadičke, ktorá je naplnená vodou. Handričku so zbytkom obsahu odstráňte a obsah kadičky 

nechajte usadiť.  Vodu nad usadeninou po 30 minútach opatrne zlejte a usadený škrob vysušte.  

Žiakom zadajte niektoré z uvedených otázok: 

 

Otázky: 

1. Uveďte potravinárske výrobky, ktoré obsahujú škrob. 

2. V ktorých častiach rastlín sa nachádza škrob? 

3. Aký význam má prijímanie cukrov v potrave pre ľudský organizmus? 

4. V akej forme môžeme prijímať cukry? 

Úloha 3: 

Ako môžeme zistiť, či nejaká potravina obsahuje alebo neobsahuje škrob? 

 

Pomôcky: kúsok rožka, krajec chleba, napučané semená hrachu, kukurice, fazule, kockový cukor, ovsené vločky, kuchynská 

soľ, Petriho misky, Lugolov roztok. 

Postup: Na jednotlivé Petriho misky rozmiestnite potraviny, prikvapnite kvapku Lugolovho roztoku a pozorujte farebné 

zmeny. Farebné zmeny zaznačte do tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy. Ako porovnávaciu vzorku použite kryštálový cukor 

a soľ. V závere so žiakmi vyhodnoťte, ktoré vzorky obsahovali/neobsahovali škrob. 
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Poznámka: 

Prítomnosť škrobu ste dokázali vznikom tmavého modrofialového sfarbenia. Zároveň žiakov upozornite, že škrob patrí medzi 

polysacharidy. Škrob sa sfarbuje Lugolovým roztokom na tmavomodro (amylóza- nerozvetvená časť škrobu vytvára helixy 

(závitnice), v ktorých sa zhromažďuje jód, čím vzniká charakteristické tmavomodré sfarbenie). Podľa tohto sfarbenia možno 

rozpoznať, či nejaký biely prášok obsahuje alebo neobsahuje škrob. 

 

Žiakom zadajte niektoré z uvedených otázok: 

 

Otázky: 

1. K akým látkam by ste zaradili škrob? 

2. V akej forme môžeme prijímať cukry? 

3. Vymenujte potraviny, ktoré obsahujú jednoduché cukry? 

4. V ktorej časti tráviacej sústavy človek začína tráviť cukry? 

Úloha 4: 

Ako by ste v rastlinách dokázali prítomnosť bielkovín? 

 

Pomôcky:  skúmavka, kadička, voda zo zemiakov, varič, teplomer. 

Postup: Do skúmavky nalejte niekoľko mililitrov vody zo surových zemiakov (z úlohy č.2). Skúmavku vložte do kadičky, ktorá 

je naplnená vodou. Kadičku umiestnite na varič. Teplotu vody v kadičke kontrolujte. Pozorujte, čo sa deje v skúmavke pri 

teplote 70 °C. 

Žiakom zadajte niektoré z uvedených otázok: 

 

Otázky: 

1. Viete uviesť aj iný príklad ako možno v rastlinách dokázať prítomnosť bielkovín? 

2. Odkiaľ sa berú v rastlinách stavebné látky? 

3. Ktoré potraviny obsahujú veľké množstvo bielkovín? 

4. Aký význam majú bielkoviny pre ľudský organizmus? 

Úloha 5: 

Čo myslíte, ako by ste dokázali, prítomnosť lepku v múke? 

 

Pomôcky: pšeničná múka hladká,  miska, kadička, voda váhy, lyžica 

Postup: Navážte 100 g pšeničnej múky a v miske vypracujte tuhé cesto s pridaním malého množstva vody. Guličku cesta 

vypierajte medzi prstami nad kadičkou s vodou (pozor na straty). Voda v kadičke sa postupne kalí škrobom. Asi po 15 

minútach vypierania dostanete sivobielu alebo nazelenalú lepkavú a ťahavú látku. 
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Žiakom zadajte niektoré z uvedených otázok: 

Otázky: 

1. Aký význam má lepok v potravinách? 

2. Čo znamená ak má niekto bezlepkovú diétu? 

3. Všimli ste si na obaloch potravín označenie „gluten free“? 

4. V ktorej časti tráviacej sústavy začína trávenie bielkovín? 

5. Uveďte príklady živočíšnych bielkovín. 

6. Vysvetlite tvrdenie „pestrá strava“. 

Poznámka: 

Žiakom sprostredkujte obaly potravín, na ktorých je označenie „bezlepkové potraviny“, prípadne im premietnite označenie 

pre bezlepkové potraviny. 

 

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 
V záverečnej fáze vyučovacej hodiny diskutujte so žiakmi na jednu z uvedených tém: 

1. Význam vitamínov, minerálnych látok a vlákniny pre človeka. 

2. Prečo je pri diétach potrebné kontrolovať energetickú hodnotu potravín? (Odporúčam využiť pri tejto téme dietetické 

váhy a vypočítať hodnoty napr. raňajok, desiaty a pod.) 

3. Symboly na obaloch potravín - alergény, prídavné látky a pod. 

4. Bezlaktózové potraviny. 

5. Vegetariánstvo a vegánstvo. 

6. Zistite, čo Slováci najradšej konzumujú. 

7. Výroba tvarohu (jogurtov, masla, bryndze a pod.) 

 

V závere vyučovacej hodiny vyplnia žiaci „Lístok pri odchode“. 

 

Dlhodobá úloha pre žiakov: 

V rámci týždňa si zaznamenávajte potraviny, ktoré ste skonzumovali počas dňa a vypočítajte si ich energetickú hodnotu. 

Údaje vyhodnoťte vo forme tabuľky a grafu. Žiaci môžu využiť dietetické váhy. Prípadne môžete žiakom vytlačiť tabuľky, kde 

sú uvedené energetické hodnoty jednotlivých druhov potravín (https://mudrmarko.webnode.sk/liecba-obezity/). 

 

ZDROJE 
http://planetavedomosti.iedu.sk/ 

Liečba obezity: [on-line] cit. 30.9.2020, dostupné z h https://mudrmarko.webnode.sk/liecba-obezity 
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ČO SA DEJE S POTRAVOU V NAŠOM TELE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 

Využitie potravy a premena látok 

ISCED 2 / 7. ročník / 2 vyučovacie hodiny 

ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Rozlíšiť pojmy potrava a živiny 

 Rozlíšiť procesy trávenia a vstrebávania živín 

 Vysvetliť procesy premeny látok a energie 
v ľudskom organizme 

 Vysvetliť význam obehovej sústavy pri vstrebávaní 
živín a premene látok v ľudskom organizme  

 Vysvetliť význam dýchacej sústavy pri premene 
látok v ľudskom organizme 

 Zdôvodniť potrebu príjmu vyváženej stravy 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať  

 Porovnať výsledok s predpoveďami  

 Zovšeobecniť výsledky 

 Vypracovať protokol s výsledkami 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať stavbu tráviacej sústavy 

 Vysvetliť funkciu jednotlivých orgánov tráviacej sústavy 

 Vysvetliť význam bielkovín, cukrov, tukov, vitamínov, minerálnych látok, vody a vlákniny pre ľudský 
organizmus a jeho zdravie 

Riešený didaktický problém 

Vo vzťahu k človeku sa žiaci často mylne domnievajú, že energiu získava z vody, slnka, kyslíka, spánku, rozpustením 

potravy v žalúdku, prípadne z vlastného tela, keď je nahnevaný. Niekedy žiaci považujú mozog za miesto, kde v ľudskom 

organizme vzniká energia. Význam prijímania potravy často spájajú len s uspokojením pocitu hladu. Dôkazom 

nepochopenia dôležitosti potravy sú aj žiacke miskoncepcie týkajúce sa funkcie tráviacej sústavy, kedy žiaci uvažujú len 

o príjme a vylučovaní potravy, a nie o energii a premene látok (metabolických procesoch).  

Početné miskoncepcie majú žiaci aj o trávení a vstrebávaní živín.  

Dôležitú úlohu pri pochopení konceptu potravy má pochopenie žiakov, že živiny, ktoré sú vstrebávané tenkým črevom 

do krvi, sú následne krvou transportované k bunkám, kde sa pôsobením kyslíka rozkladajú, pričom sa uvoľňuje energia 

(dýchanie).  

Žiaci majú často mylnú predstavu, že dýchaním okrem výmeny plynov človek prijíma živiny zo vzduchu. Ak žiaci uvažujú 

o dýchaní v súvislosti s energiou, mylne sa domnievajú, že pri dýchaní sa energia spotrebuje. 

Potrebnejšie sú miskoncepcie žiakov, ktoré rieši daná metodika, opísané v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa). 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie  

 

 

 Sušienky, papierové vreckovky 

 Chlieb/pečivo, skúmavky (2 ks), stojan na skúmavky, 
kadička, pipeta 

 Lugolov roztok, destilovaná voda/voda 

 Počítač s pripojením na internet, dataprojektor 
(interaktívna tabuľa) 

 Časti tráviacej sústavy (vystrihnuté z papiera alebo 
model), tabuľky (uvedené na konci metodiky) 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Test s uzavretými otázkami. 

Autor: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. 
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VYUŽITIE POTRAVY A PREMENA LÁTOK 

ÚVOD   
Pripravená metodika je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu biológie vhodná pre 7. ročník základnej školy 

v rámci tematického celku Človek a jeho telo. Samotnej vyučovacej hodine predchádzajú hodiny zamerané na stavbu 

tráviacej sústavy a zložky potravy. Predpokladáme, že žiaci majú vedomosti o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov tráviacej 

sústavy. Žiaci tiež poznajú zložky potravy a ich význam pre človeka. 

Uvedenú vyučovaciu hodinu je možné modifikovať a spojiť so stavbou tráviacej sústavy. Prípadne je možné niektoré aktivity 

využiť v rámci vyučovacej hodiny zameranej na stavbu tráviacej sústavy človeka. 

PRIEBEH VÝUČBY  
V rámci metodiky sa využíva model EUR. 

EVOKÁCIA (CCA.  25  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny prostredníctvom otázok nadviažte na vedomosti žiakov z predchádzajúcich hodín 

zameraných na tráviacu sústavu a zložky potravy. Z nižších ročníkov by žiaci mali vedieť, že rastliny vytvárajú potravu nie len 

pre seba, ale aj pre živočíchy (vrátane človeka) prostredníctvom fotosyntézy (teda premieňajú jednoduché, energeticky 

chudobné látky a slnečnú energiu na zložité látky, v ktorých je uložená energia). Keďže žiaci ešte z chémie nepoznajú pojmy 

organické a anorganické látky, v rámci metodiky používajte pojmy energeticky bohaté a chudobné látky. Učivo venované 

teplu a energetickej hodnote potravín je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu obsahom vyučovania fyziky 

v 7. ročníku základnej školy v rámci 2. polroka (cca apríl). 

Pýtajte sa: 

Čo ste dnes jedli?  

Ako nazývame tieto látky?  

Čo je potrava? Aké zloženie by mala mať potrava? 

Žiaci môžu menovať konkrétnu potravu, ktorú jedli. Následne by sme spoločným rozhovorom mali dôjsť k zovšeobecneniu, 

že sa jedná o potravu. Pod potravou rozumieme všetky látky, ktoré slúžia na našu výživu. Obsahuje základné živiny – cukry, 

tuky, bielkoviny. Tieto človek potrebuje vo väčších množstvách. Okrem nich potrava obsahuje aj ďalšie živiny ako vitamíny, 

minerálne látky a vodu. Živiny sú teda všetky zložky potravy, ktoré telo využíva pre svoje fungovanie a udržanie zdravia. 

Dôležitou zložkou potravy je aj vláknina. 

 

Vyberte si príklad potravy a uveďte, aké živiny podľa vás obsahuje. 

Napr. fazuľa – bielkoviny, vitamíny, minerálne látky; syr – bielkoviny, cukry, tuky, minerálne látky. 

Poznámka:  

Môžete žiakom zadať domácu úlohu, aby si na vyučovaciu hodinu doniesli obaly potravín. Následne na základe zloženia 

uvedeného na obale môžu diskutovať o tom, aké živiny dané potraviny obsahujú.  

 

Prečo musíme jesť a piť? 

Predpokladáme, že žiaci uvedú najmä potrebu energie. Energia je obsiahnutá v základných živinách – cukroch, tukoch, 

bielkovinách. Okrem energie nám potrava dodáva aj stavebné látky. Vláknina, vitamíny a minerálne látky obsiahnuté 

v potrave ovplyvňujú funkcie organizmu. Pre organizmus je potrebná aj voda, ktorá vytvára vhodné prostredie pre chemické 

reakcie v našom organizme, transportuje živiny a hormóny, reguluje telesnú teplotu (aby nedošlo napríklad k prehriatiu 

organizmu), zvlhčuje a chráni sliznicu, udržiava pružnosť kože. 
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Čo je energia? Odkiaľ sa berie energia? Ako sa dostáva do potravy? 

Rozhovorom by ste mali dôjsť k záveru, že energia je schopnosť konať prácu, čiže hýbať hmotou. Keďže všetko vo vesmíre 

sa hýbe, všetko vo vesmíre poháňa energia. Stroje potrebujú pre svoje fungovanie energiu, ktorú získavajú z paliva (nafta, 

benzín) alebo elektriny. Rovnako aj organizmy (človek, živočíchy, rastliny, huby) potrebujú energiu na rast a pohyb. Aj počas 

spánku potrebuje naše telo energiu. Zdrojom energie je slnečné žiarenie. Zelené rastliny sú schopné premieňať slnečnú 

energiu v procese fotosyntézy a uložiť ju v energeticky bohatých látkach (potrava). Tieto látky vytvárajú nie len pre človeka 

a iné živočíchy, ale aj pre seba.  

Poznámka:  

Pre zopakovanie pojmu energia môžete využiť vybrané informačné listy a pracovné hárky dostupné na 

https://www.hladasaenergia.sk/ucitelska-sekcia.  

Čo sa stalo s potravou, po tom ako sme ju zjedli? 

Akými časťami tráviacej sústavy prechádza? 

V tejto časti hodiny zadajte aktivitu pre žiakov na zopakovanie jednotlivých častí tráviacej sústavy. Rozdajte žiakom 

v dvojiciach z papiera vystrihnuté časti tráviacej sústavy (uvedené nižšie). Úlohou žiakov je správne určiť a zoradiť orgány 

tráviacej sústavy, ako aj popísať ich funkciu. Následne žiaci ukážu polohu pažeráka, žalúdka, čriev a pečene na vlastnom tele, 

aby si uvedomili, kde sa nachádzajú. Spoločne so žiakmi diskutuje o riešení aktivity a správnych a nesprávnych predstavách 

žiakov.  

Poznámka:  

Ak má škola k dispozícii rozobrateľné torzo človeka, môžete spolu so žiakmi zopakovať usporiadanie a umiestnenie 

jednotlivých častí tráviacej sústavy. Výhodou práce s torzom (alebo iným modelom) je, že žiaci si môžu uvedomiť uloženie 

jednotlivých orgánov tráviacej sústavy aj vzhľadom na iné orgány ako napr. pľúca, srdce, obličky a pod.   

Na trhu existuje aj zmenšený model ľudského tela, tzv. SmartLab Toys Squishy Human Body, ktorý umožňuje vyberať a 

vkladať jednotlivé orgány ľudského tela.  

Môžete zadať vystrihnutie orgánov tráviacej sústavy ako domácu úlohu žiakom na predchádzajúcej vyučovacej hodine. 

 

Ako sa do tela dostáva energia z potravy? 

Predpokladáme, že žiaci budú vedieť, že v tráviacej sústave sa potrava rozkladá a tento proces sa nazýva trávenie.  

Učiteľ vysvetlí žiakom s využitím obrázka v učebnici pre 7. ročník autorov Uhereková et al. (2011, s. 64), že všetky látky sú 

zložené z molekúl (je to najmenšia častica látky) a trávenie je rozklad zložitých látok (molekúl) na jednoduchšie. Je to 

chemický proces, na ktorý sú potrebné enzýmy.  

Následne ešte raz vysvetlite pomocou nákresu na tabuli štiepenie zložitej molekuly cukru (napr. škrobu) na jednoduchšiu 

molekulu (glukózu) za prítomnosti enzýmov. Z jednej zložitej molekuly tak vzniká viac jednoduchších molekúl. Podobne sa 

za prítomnosti enzýmov štiepia aj zložité molekuly bielkovín a tukov na jednoduchšie. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 47  MIN.): 
V ktorej časti tráviacej sústavy začína trávenie? 

Žiaci majú z predchádzajúcej hodiny vedomosti o tom, že v slinách sa nachádza enzým, ktorý rozkladá zložité cukry (škrob) 

na jednoduché.  

 

Ako vieme, že v slinách máme enzým, ktorý štiepi potravu? Vedeli by sme to nejako dokázať? 

Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť žiakov, prehĺbiť ich záujem o tému a rozvíjať kritické uvažovanie. Žiaci zrejme navrhnú, 

že na vyriešenie otázky potrebujú urobiť pokus, v ktorom dokážu, že pri žutí potravy obsahujúcej škrob v ústach bude pôsobiť 

enzým, a preto sa v nej nebude nachádzať škrob. Pravdepodobne navrhnú porovnať množstvo škrobu v nerozžutom 

a rozžutom kúsku chleba. Žiaci však nebudú vedieť, akým spôsobom by mohli dokázať škrob. Učiteľ im vysvetlí, že na dôkaz 

škrobu sa používa roztok jódu (Lugolov roztok). Ak je vo vzorke prítomný škrob, roztok sa zmení na modrý. Iné sfarbenie 

roztoku znamená, že sa vo vzorke škrob nenachádza.  

Spoločne so žiakmi stanovte hypotézu, ktorú budú žiaci overovať.  

Príklad hypotézy: V nerozžutom rožku sa nachádza väčšie množstvo škrobu ako v rozžutom. 

Následne žiakov rozdeľte do skupín (2-3 členných), vysvetlite im jednotlivé kroky postupu a žiaci nech zrealizujú pokus. 

Priebeh a výsledky pokusu žiaci zaznamenajú formou protokolu. 

 

Materiál a pomôcky: chlieb/pečivo, Lugolov roztok, voda, kadička, stojan na skúmavky, skúmavky (2ks), pipeta. 

Postup: Do jednej skúmavky dajte malé kúsky chleba, do druhej dokonale rozžuvaný chlieb so slinami (žujeme približne 5 

minút). Do oboch skúmaviek pridajte trochu vody, aby ste obsah skúmavky trochu zriedili. Do skúmaviek pridajte niekoľko 

kvapiek Lugolovho roztoku. Pozorujte farebné zmeny v skúmavkách. 

Pozorovanie: Kúsky chleba sa zafarbili na modro. Rozžutý chlieb po poliatí Lugolovým roztok sa nesfarbil do modra, skúška 

bola negatívna. 

Žiaci nech s vašou pomocou porovnajú výsledky pokusu s hypotézou a vyvodia záver – v slinách sa nachádza enzým ptyalín, 

ktorý štiepi škrob na jednoduchšie cukry.  

Poznámka:  

Ak žiaci nemajú dostatočné zručnosti pri práci v laboratóriu, namiesto skúmaviek môžeme využiť kadičky. Farba rozžutého 

chleba po poliatí Lugolovým roztokom závisí od dĺžky žutia a pôsobenia enzýmu. Škrob sa farbí Lugolovým roztokom na 

modro. Pôsobením amylázy sa škrob štiepi na dextríny až maltózu, farba sa mení na fialovú (amylodextrín), červenú 

(erytrodextrín), príp. sa nefarbí, zostáva hnedý (achrodextrín).  

Alternatíva pokusu: 

Materiál a pomôcky: 1% škrobový maz, Lugolov roztok, voda, kadička (100 − 150 ml), kadička (800 ml) stojan na skúmavky, 

skúmavky (2ks), pipeta, teplomer. 

Postup: Do skúmaviek dajte rovnaké množstvo škrobového mazu. Do jednej zo skúmaviek pridajte sliny. Obe skúmavky dajte 

do vodného kúpeľa s teplotou 37°C slín po dobu 5 minút. Po 5 minútach skúmavky vyberte z vodného kúpeľa a do každej 

skúmavky pridajte pár kvapiek Lugolovho roztoku. Pozorujte farebné zmeny v skúmavkách. 

Sliny potrebné na pokus získate tak, že si do úst dáte destilovanú vodu, ktorú podržíte v ústach 5 minút a výplach dáte do 

kadičky. Vodný kúpeľ pripravíte tak, že teplú vodu dáte do kadičky a pomocou teplomera kontrolujete teplotu vody. 

V prípade potreby dolejte teplú alebo studenú vodu. 

 

Máme tu sušienky. Opíšte, čo sa bude s nimi diať v ústach? 

Budú sa drviť na menšie časti, navlhčia sa, tlakom sa roztlačia, rozložia sa, premiešajú sa, rozkladajú sa látky...  
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Spolu so žiakmi z uvedených pojmov vyvoďte, že v ústach dochádza nie len k rozkladu zložitých cukrov na jednoduché 

pomocou enzýmu ptyalínu, ale aj k mechanickému spracovaniu potravy pomocou zubov, jej premiešavaniu pomocou jazyka 

a navlhčovaniu slinami.  

Aktivita: 

Rozdajte žiakom sušienky a papierové vreckovky. Vyzve ich, aby si vysušili ústa papierovou vreckovkou a hneď sa pokúsili 

zjesť sušienku. Postup zopakujú s tým, že budú mať v ústach sliny. Úlohou žiakov bude porovnať rozdiely, ktoré pozorovali. 

Žiaci by mali zistiť, že ak v ústach nemajú sliny, ťažšie rozlišujú chuť sušienky a majú problém vytvoriť sústo.  

Žiaci zistia, že sliny okrem rozkladu škrobu aj navlhčujú potravu, pomáhajú vytvoriť sústo a zároveň vytvárajú prostredie, 

v ktorom sa rozpúšťajú látky z potravy, čo nám umožňuje lepšie určiť chuť potravy. 

 

Čo sa deje s potravou ďalej? 

Po určitom čase sústo prehltnite a cez pažerák sa dostane do žalúdka. 

V tejto časti hodiny využite animáciu na webovej stránke dnatube.com/video/8362/Animation-of-the-digestive-system 

(príp. https://www.youtube.com/watch?v=pwymX2LxnQs). Animácia je v anglickom jazyku, preto je potrebné vypnúť zvuk 

a animáciu doplniť vysvetľovaním. Žiaci si môžu uvedomiť, čo sa deje pri prehĺtaní potravy a ako funguje hrtanová 

príchlopka. Upozornite žiakov aj na uloženie priedušnice a pažeráka, a na to, že sú to dve rúry, nie jedna ako sa často 

domnievajú. 

 

Čím je tvorený pažerák? Pomáha posunu potravy do žalúdka aj pažerák? Alebo sústo jednoducho padá do žalúdka 

gravitačnou silou? 

Žiaci môžu diskutovať. Ako jednoduchý dôkaz môžu slúžiť skúsenosti žiakov alebo realizácia pozorovania priamo na hodine, 

kedy prehltnú potravu v ľahu (dokonca aj keď spravia stojku na hlave, môžu prehltnúť jedlo). Uvedomia si, že potrava sa 

posúva do žalúdka a tomuto posunu pomáhajú hladké svaly tvoriace steny pažeráka, ktoré sa pohybujú. Následne ďalej 

využite predchádzajúcu animáciu (dnatube.com/video/8362/Animation-of-the-digestive-system) a upozornite žiakov na 

sťahy stien pažeráka. 

Poznámka:  

Môžete simulovať posun sústa sťahom svalov v pažeráku pomocou pančuchy a penovej loptičky.  

 

Čo sa deje s potravou v žalúdku? 

Z predchádzajúcej hodiny by žiaci mali vedieť, že v žalúdočnej šťave sa nachádza enzým pepsín, ktorý štiepi bielkoviny na 

jednoduchšie látky. Tento enzým je aktívny len v kyslom prostredí, preto sa v žalúdku nachádza kyselina chlorovodíková. 

Okrem trávenia sa potrava v žalúdku premiešava a rozomieľa sťahovaním stien žalúdka, ktoré tvoria hladké svaly. Takto 

rozložená potrava sa nazýva trávenina a prechádza v malých množstvách do tenkého čreva. Následne využite 

predchádzajúcu animáciu (dnatube.com/video/8362/Animation-of-the-digestive-system) a upozornite žiakov na trávenie 

pomocou enzýmov, ale aj pohyb stien žalúdka a premiešavanie tráveniny. 

 

Ak je v žalúdku kyselina, prečo nám nenaleptá steny žalúdka? 

Vysvetlite žiakom, že steny žalúdka nám chráni hlien (mucín). 

Poznámka:  

Môžete simulovať prácu žalúdka tak, že si zoberiete uzatvárateľný sáčok, do ktorého dáte rozdrobené kúsky potravy a džús 

(predstavujem žalúdočnú šťavu). Stláčaním sáčku dochádza k premiešavaniu potravy a tvorbe „tráveniny“.  
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V nasledujúcej časti hodiny vysvetlite proces trávenia a vstrebávania prostredníctvom predchádzajúcej animácie 

(dnatube.com/video/8362/Animation-of-the-digestive-system). V tenkom čreve (dvanástniku) sa dokončuje proces 

trávenia. Do tejto časti ústi podžalúdková žľaza tvoriaca enzýmy, ktoré rozkladajú cukry, bielkoviny a tuky. Tráveniu tukov 

napomáha aj žlč, ktorá sa tvorí v pečeni a hromadí v žlčníku. Zo žlčníka sa dostáva žlčovodom do tenkého čreva. Žlč premieňa 

tuky na menšie časti, čím sa lepšie rozkladajú.  

 

V tenkom čreve sa dokončilo trávenie cukrov, bielkovín a tukov, teda dokončil sa ich rozklad na jednoduché látky. Získali 

sme už potrebnú energiu? 

Ešte nie, energia a  stavebné látky potrebné pre náš organizmus sú ešte stále uložené v živinách.  

Vysvetlite žiakom, že k uvoľneniu energie a premene energie dochádza v bunkách, pretože všetky životné procesy aj tvorba 

nových látok prebiehajú v bunkách a pre tieto procesy potrebuje bunka energiu aj stavebné látky. 

 

Ako sa dostanú živiny z tenkého čreva do buniek? 

Žiakom nechajte priestor, aby vyjadrili svoje predstavy. V prípade potreby korigujte predstavy žiakom a vysvetlite im, že 

všetky potrebné aj nepotrebné látky v našom organizme sú transportované telesnými tekutinami – krvou a miazgou. 

 

Ako sa dostanú živiny do krvi a miazgy? 

S využitím animácie dostupnej na https://www.youtube.com/watch?v=P1sDOJM65Bc (dĺžka 1:28, animácia je v anglickom 

jazyku, preto je potrebné vypnúť zvuk a doplniť výkladom) vysvetlite žiakom proces vstrebávania − v stenách tenkého čreva 

(klkoch) sú krvné a miazgové vlásočnice, ktoré odvádzajú živiny k bunkám. V animácii upozornite žiakov aj na štiepenie 

zložitých látok na jednoduchšie (upevnenie pojmov trávenia, zložité a jednoduché molekuly). 

Jednoduché látky, ktoré sa dostali do buniek sa pôsobením kyslíka v bunkách ďalej rozkladajú, pričom sa uvoľní energia. 

Látky, ktoré vznikli týmto rozkladom v bunkách a energia, ktorá sa uvoľnila sa znovu spotrebujú na tvorbu nových buniek 

(rast, tvorba červených krviniek), tvorbu látok (hormónov, enzýmov), činnosť orgánov (srdce, svaly − pohyb), tvorbu 

zásobných látok bohatých na energiu (tuky, glykogén – zložený cukor tvoriaci sa v pečeni) alebo tvorbu telesného tepla. 

Rozklad a tvorba látok (biologická a chemická premena látok) vo vnútri buniek sa nazýva premena látok. Je vždy spojená aj 

s premenou energie.  

 

Ako sa dostane do buniek kyslík? 

Žiakom nechajte priestor, aby vyjadrili svoje predstavy.  Následne korigujte predstavy žiakov a vysvetlite im, ako vzájomne 

spolupracuje dýchacia a obehová sústava. 

Poznámka:  

V tejto časti môžete využiť aj výsledky biochemického vyšetrenia krvi anonymného pacienta a v spoločnej diskusii upozorniť 

žiakov na prítomnosť glukózy, príp. aj cholesterolu a triacylglycerolov, ako výsledku vstrebávania živín z tenkého čreva do 

krvi. Vzhľadom na vekovú skupinu žiakov nie je potrebné zachádzať do podrobností. Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili, 

že živiny sa vstrebávajú do krvi. Žiaci nemusia vedieť ani presné názvy zlúčenín, stačí uviesť označenie „jednoduché látky, 

ktoré vznikli rozkladom zložitých cukrov, tukov a bielkovín“. Môžete upozorniť žiakov aj na prítomnosť látok súvisiacich 

s činnosťou pečene a vysvetliť im, akým spôsobom pečeň odbúrava nepotrebné látky – vstrebané látky idú krvou do pečene, 

pečeňové bunky ich spracovávajú, premieňajú, ukladajú alebo vracajú späť do krvi. Časť látok sa vylučuje aj v podobe žlče. 

Túto aktivitu možno využiť aj v rámci obehovej a vylučovacej sústavy s rozšírením na nepotrebné látky, ktoré sa krvou 

dostávajú do obličiek. Filtráciou krvi v obličkách vzniká následne primárny moč. Využitím tejto aktivity by ste mohli zabrániť 

vzniku množstva nesprávnych predstáv žiakov, ktoré sa týkajú procesu vstrebávania živín, funkcie pečene, ale aj tvorby 

moču. Zároveň tieto vedomosti prepojte s bežným životom a poukážte na význam biochemického vyšetrenia krvi (zdravotná 

výchova). 

Vstrebávanie v tenkom a aj v hrubom čreve je možné simulovať pomocou pančuchy. Môžete preliať tráveninu z 

uzatvárateľného sáčka (žalúdok) do pančuchy (tenké črevo). Žiaci môžu vidieť, že niektoré „častice“ – živiny sú schopné 
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prejsť cez pančuchu. Následne ju prelejte do druhej pančuchy (hrubé črevo), kde môžu tiež pozorovať prechod „častíc“ – 

vody a vitamínov cez pančuchu. Túto simuláciu však neodporúčame robiť, nakoľko môžeme u žiakov upevniť alebo podporiť 

vznik nesprávnej predstavy, že črevo je perforované a prechádzajú ním rozložené látky priamo do brušnej dutiny 

a k jednotlivým orgánom/bunkám. Ak sa predsa len rozhodnete zrealizovať uvedenú simuláciu, je potrebné upozorniť 

žiakov, že živiny neprechádzajú len tak jednoducho cez stenu tenkého čreva do brušnej dutiny, ale do krvi a  miazgy, ktorá 

cirkuluje v krvných a miazgových cievach nachádzajúcich sa v stene tenkého čreva.  

 

Vstrebávajú sa všetky látky cez stenu tenkého čreva? 

Nie, vstrebávajú sa len živiny. Nestrávené zvyšky tráveniny a voda prechádzajú do hrubého čreva. 

 

Čo sa deje s nestrávenými zvyškami v hrubom čreve? 

Zahusťujú sa tým, že sa vstrebáva voda. Pôsobením črevných baktérií (zdraviu prospešné baktérie) sa formuje stolica. 

V tejto časti hodiny spolu so žiakmi zopakujte: 

 čo sa deje s potravou v jednotlivých častiach tráviacej sústavy (animácia), 

 čo je trávenie a vstrebávanie látok, 

 kde v ľudskom organizme sa uvoľňuje energia a prebieha premena látok, 

 aký význam má obehová a dýchacia sústava v procesoch využitia potravy a premeny látok. 

 

Koľko energie môžeme získať z potravy? 

Závisí to od potravy, niektorá obsahuje viac energie, iná menej. 

Vysvetlite žiakom, že množstvo energie, ktorá sa uvoľní z potravy sa vyjadruje v kilojouloch. Rozdajte im energetické tabuľky, 

s pomocou ktorých im vysvetlite, že potrava sa líši obsahom bielkovín, cukrov, tukov, vitamínov, vody, ale aj energie. 

Myslíte si, že každý človek potrebuje rovnaké množstvo energie a stavebných látok pre život? 

V rámci diskusie by ste mali dospieť k zisteniu, že toto množstvo závisí od veku, pohlavia, množstva pohybu, zamestnania, 

teda od spôsobu života. 

REFLEXIA (CCA 18  MIN.): 

Úloha: 

Navrhnite vlastný jedálny lístok na dnešný deň tak, aby ste pokryli všetky potrebné zložky potravy. Pri návrhu zoberte do 

úvahy aj váš energetický výdaj. Predpokladajte, že bežný výdaj energie osoby vo vašom veku je 9000kJ. 

Rozdajte žiakom tabuľky s energetickou hodnotou potravín (uvedené nižšie, príp. môže využiť aj tabuľku v učebnici 

Uhereková et al., 2011, s. 65). Žiaci by sa mali zamyslieť a odhadnúť, koľko energie potrebujú vzhľadom na ich telesnú 

aktivitu, ak výdaj energie bežného žiaka je 9000kJ. Následne by mali navrhnúť látkovo aj energeticky vyvážený denný 

jedálniček. Žiaci v rámci diskusie môžu prezentovať, odôvodňovať a porovnávať svoje návrhy. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nenáročným dôkazom rozkladu škrobu na jednoduché cukry môže byť pozorovanie sladnutia chleba pri jeho žutí. Tento 

výsledok však nemusí byť jednoznačný pre uvedenú cieľovú skupinu, nakoľko žiaci nemusia cítiť rozdiel v chuti. 

V prípade dostatku času môžu žiaci zisťovať aj vplyv času na rozklad škrobu (rôzne sfarbenie škrobové mazu v závislosti 

od času pôsobenia enzýmu), príp. aj vplyv teploty na aktivitu enzýmu. 

Použité animácie trávenia a vstrebávania možno nahradiť animáciami z portálu Planéta vedomostí.  
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Príklad vypracovaného protokolu  

(protokol môže byť doplnený o nákres pozorovaných skúmaviek) 

Téma: Tráviaca sústava človeka 

Úloha: Tráviace účinky slín 

Cieľ: Dokázať, že v ústach dochádza k tráveniu potravy. 

Materiál a pomôcky: chlieb/pečivo, Lugolov roztok, voda, kadička, stojan na skúmavky, skúmavky (2ks), pipeta 

Postup: 1. Do jednej skúmavky dajte malé kúsky chleba, do druhej dokonale rozžutý chlieb so slinami (žujeme približne 5 

minút).  

 2. Do oboch skúmaviek pridajte trochu vody, aby ste obsah skúmavky trochu zriedili.  

 3. Do skúmaviek pridajte pár kvapiek Lugolovho roztoku.  

 4. Pozorujte farebné zmeny v skúmavkách. 

Pozorovanie: Kúsky nerozžutého chleba sa zafarbili na modro. Rozžutý chlieb po poliatí Lugolovým roztokom sa nesfarbil do 

modra, skúška bola negatívna. 

Záver: V slinách sa nachádza enzým ptyalín, ktorý štiepi škrob na jednoduchšie cukry.  
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 
Miskoncepcie žiakov vo vzťahu k téme 

Pre pochopenie základných biologických dejov, akými sú fotosyntéza, dýchanie a výživa sú kľúčové koncepty potravy 
a energie. S uvedenými pojmami sa žiaci stretávajú v rôznych kontextoch aj v bežnom živote. Tieto ich každodenné 
skúsenosti často vedú k vývinu celého radu predstáv, ktoré sú v rozpore s ich vedeckým chápaním.  Žiaci sa často mylne 
domnievajú, že energia je pohyb, práca alebo sila, energiu je možné vyrobiť alebo že energia u človeka vzniká v mozgu 
počas spánku. Pri uvažovaní o potrave neraz hľadajú analógie s človekom (antropocentrický spôsob uvažovania) a za 
potravu považujú to, čo je vhodné pre ľudskú spotrebu, teda potrava je niečo, čo sa konzumuje. V širšom kontexte 
potravu vnímajú ako niečo, čo je pre organizmus užitočné a čo môže prijať. V tejto súvislosti je potravou aj 
voda, minerálne látky, v prípade rastlín oxid uhličitý a slnečná energia. Naopak, škrob v kontexte výživy rastlín žiaci 
nechápu ako potravu, nakoľko ho rastlina neprijíma. 

 

Význam potravy žiaci vnímajú len z pohľadu udržania života organizmu bez toho, aby pochopili úlohu potravy 
v metabolizme, t. j. nechápu potravu ako substrát pre dýchanie. Potrava je spájaná s materiálom pre rast, najmä vo 
vzťahu k rastlinám o nej deti neuvažujú ako o zdroji energie. Výsledkom je, že žiaci nerozlišujú medzi potravou 
a živinami. Rovnako žiaci nepovažujú potravu vytvorenú vo fotosyntéze za zdroj energie pre živočíchy (vrátane človeka). 
Dôležitosť rastlín sa u nich obmedzuje len na tvorbu kyslíka nevyhnutného pre život živočíchov. 

Vo vzťahu k človeku sa žiaci často mylne domnievajú, že energiu získava z vody, slnka, kyslíka, spánku, rozpustením 
potravy v žalúdku, prípadne z vlastného tela, keď je nahnevaný. Niekedy žiaci považujú mozog za miesto, kde v ľudskom 
organizme vzniká energia. Význam prijímania potravy často spájajú len s uspokojením pocitu hladu. Dôkazom 
nepochopenia dôležitosti potravy sú aj žiacke miskoncepcie týkajúce sa funkcie tráviacej sústavy, kedy žiaci uvažujú len 
o príjme a vylučovaní potravy, a nie o energii a premene látok (metabolických procesoch). Početné miskoncepcie majú 
žiaci aj o trávení a vstrebávaní živín. Mnohí žiaci chápu trávenie a vstrebávanie ako jeden proces. Ak uvažujú o trávení, 
často sa domnievajú, že je to proces, ktorým sa uvoľňuje energia z potravy. Mechanické spracovanie potravy vnímajú 
len ako spracovanie potravy zubami v ústnej dutine. V tejto súvislosti vôbec neuvažujú o pohyboch žalúdka, pomocou 
ktorých sa premiešava a rozomieľa potrava. Čo sa týka chemického spracovania, žiaci si často myslia, že potravu 
v ústnej dutine rozkladajú sliny, teda sliny považujú za enzým. Žalúdok vnímajú ako miesto, kde sa začína trávenie, 
prípadne miesto, kde sa potrava len hromadí alebo ním len prechádza. V spojitosti s funkciou tenkého čreva sa žiaci 
často mylne domnievajú, že je miestom, kde neprebieha trávenie, ale len vstrebávanie.  V súvislosti so vstrebávaním 
žiaci uvažujú len o hrubom čreve. Proces vstrebávania si žiaci predstavujú tak, že živiny sú vedené „rúrkami“ do celého 
tela alebo že prijaté živiny si telo „len“ niekde ukladá.  Pri vysvetľovaní procesu vstrebávania živín sa vyskytujú aj naivné 
predstavy žiakov, kedy tenké črevo opisujú ako dierkované, pričom sa živiny cez tieto dierky dostanú k ďalším orgánom 
ľudského tela.   

Význam pečene žiaci spájajú len s detoxikačnou funkciou, pričom nevedia vysvetliť mechanizmus, akým pečeň 
odstraňuje škodlivé látky z tela. Často vôbec neuvažujú o krvi a obehovej sústave a vytvárajú si vlastné naivné teórie, 
napr. že pečeň čistí telo prostredníctvom kyseliny, ktorá sa vyleje a následne sa aj so škodlivými látkami zbiera v žalúdku 
a vylučuje von z tela. Možno predpokladať, že žiaci si detoxikáciu organizmu  spájajú s čistením odtokov a bazénov 
kyselinou chlorovodíkovou. Zároveň si predstavujú brušnú dutinu ako otvorený systém, kde sa voľne pohybujú telové 
tekutiny. Ďalším príkladom naivnej predstavy o mechanizme odstraňovania škodlivých látok prostredníctvom pečene 
je predstava, že pečeň je akási „deka“, ktorá pokrýva a chráni orgány brušnej dutiny, a tým zneškodňuje telu škodlivé 
látky. 

Dôležitú úlohu pri pochopení konceptu potravy má pochopenie žiakov, že živiny, ktoré sú vstrebávané tenkým črevom 
do krvi, sú následne krvou transportované k bunkám, kde sa pôsobením kyslíka rozkladajú, pričom sa uvoľňuje energia 
(dýchanie). Časť tejto energie sa následne spotrebuje na tvorbu vlastného tepla a nových látok potrebných pre 
organizmus. Pochopenie dýchania ako komplexného biochemického deja, pri ktorom dochádza k premene energie je 
pre žiakov veľmi náročné, nakoľko proces uvoľňovania a transformácie energie je abstraktný a nepozorovateľný. 
Dýchanie živočíchov (vrátane človeka) vnímajú len na úrovni výmeny plynov medzi organizmom a prostredím. Táto 
miskoncepcia je často posilňovaná aj samotným vyučovaním, kedy sa pozornosť príliš sústreďuje na vstupné látky 
a produkty dýchania (kyslík, oxid uhličitý). Žiaci majú často mylnú predstavu, že dýchaním okrem výmeny plynov človek 
prijíma živiny zo vzduchu. Ak žiaci uvažujú o dýchaní v súvislosti s energiou, mylne sa domnievajú, že pri dýchaní sa 
energia spotrebuje. 
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VIEŠ ČO PIJEŠ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy  

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uviesť príklady poškodenia a ochorenia tráviacej 
sústavy a ich príčiny 

 Vysvetliť pojmy anorexia, bulímia, obezita 

 Identifikovať nápoje ako  zdroje cukrov a tým aj 
energie pre telo na základe zistených údajov 
identifikovať 

 Predpovedať výsledok experimentu  

 Merať 

 Zaznamenávať výsledky  merania 

 Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

 Formulovať závery  

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať základné zložky potravy a ich význam 

 Vedieť vysvetliť pojem„energetická hodnota potravín“ 

 Formulovať zásady zdravej výživy 

 Tvoriť tabuľky a grafy  

Riešený didaktický problém 

Najčastejšími príčinami ochorení tráviacej sústavy v súčasnej dobe sú nesprávne stravovacie návyky a stres.  

Anorexia, bulíma  sú extrémami v stravovaní, a to hlavne u mladých ľudí. Príznaky týchto ochorní sú 

nenápadné, žiaci majú o nich málo informácii. Rozšírenejším problémom súčasnej populácie  je obezita – 

nadmerný príjem energie spojený s nedostatočnou telesnou aktivitou a zlými stravovacími návykmi. Na základe 

zistených údajov  si žiaci uvedomia, že aj sladené nápoje, ktoré sú medzi mladými ľuďmi obľúbené,  môžu 

významne ovlyvniť denný príjem energie,  a tým prispievať k rozvoju obezity. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma  

 

 5 – 7 druhov obľúbených nápojov /cola, cola-
zero, malinovka, džús, minerálka,  energeťák, ... 
(môžu priniesť aj žiaci)  

 Refraktometer 

 Dietetické kuchynské váhy 

 Projektor a počítač pre učiteľa 

 Pracovný list (príloha) 
 

Alternatíva (nepovinné): 

 Merací systém (Vernier, Coach a pod.), senzor na 
meranie pH 

 Ďalšie materiály v prílohe: Pomôcka pre učiteľa, 
kartičky, ppt prezentácia, fotodokumentácia 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Prezentácia nameraných údajov - pri fľašiach s nápojmi umiestniť odvážené množstvo cukru /kociek cukru/ 
zodpovedajúce obsahu cukru vo fľaši /v plechovke/, 

 pracovný list, graf.  

 

Autor: Ing. Katarína Žideková 
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POŠKODENIA A OCHORENIA TRÁVIACEJ SÚSTAVY 

ÚVOD  
Metodika svojím obsahom nadväzuje na metodiky: Čo sa deje s potravou v našom tele?, Nežijeme preto, aby sme jedli..., 

Vieme čo jeme?  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   (CCA 15  MIN.): 
Diskutujte so žiakmi – navodenie do témy pomocou otázok:  

Bolo vám už niekedy zle, bolelo Vás brucho, v ktorej časti?  Aké ďalšie príznaky a prejavy ste mali? Viete povedať čo bolo 

príčinou tohto stavu? Ako ste sa liečili? 

Žiaci budú vedieť diskutovať, nakoľko sú tieto problémy bežné.  

Alternatíva 1- práca s pracovným listom 

Po krátkej diskusii rozdajte žiakom pracovné listy. 

 

Úloha 1:  

Do tabuľky v PL správne vpíšte pojmy /príznaky ochorenia/  k príslušnému ochoreniu alebo problému tráviacej sústavy (TS). 

Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v malých skupinách. Na úlohu im nechajte asi 5 min.  

 

Alternatíva 2:  Práca s kartičkami 

Pripravte si kartičky podľa prílohy. 

 

Úloha 2:  

Vytvorte správne dvojice kartičiek: k príznakom ochorenia priraďte správny názov ochorenia alebo problému TS. 

Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v malých skupinách. Na úlohu im nechajte  asi 5 min.  

 

V ďalšej časti hodiny  použite prezentáciu v prílohe. 

Spoločne si skontrolujete -  pomocou prezentácie - vypracovanie úlohy, s krátkym doplnením podľa zváženia  učiteľa. 

V prezentácii sú aj obrázky a  videá, ktoré môže učiteľ vhodne okomentovať. Ak nemáte k dispozícii projektor, použite 

obrázky z učebnice. 

Správne vyplnená tabuľka môže slúžiť aj ako poznámky pre žiakov na domácu prípravu / v prílohe alternatíva 1 a 2/. 

 

V ďalšej  časti návrhu metodiky využite bádateľskú metódu  

V úvode – diskutujte so žiakmi na tému pitný režim.   

Otázky na vedenie a smerovanie diskusie: Koľko tekutín má človek vypiť za deň? Čo mladí ľudia pijú? Môžu aj tieto nápoje 

ovplyvňovať činnosť TS? Môže sa priberať aj z nápojov? Aké látky obsahujú sladené nápoje? A pod.  

Ak žiaci uvedú ako obsahovú látku cukor, pripomeňte im, čo už  vedia – cukry sú zdrojom energie, využitie energie 

v ľudskom tele, čo sa deje s nespotrebovanou energiou, .... 

Na záver napíšte   na tabuľu dennú energetickú potrebu pre žiakov v ich veku: 9 000 kj/hodnota uvádzaná v  učebnici/. 

Žiaci si ju zapíšu do pracovného listu. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   (CCA 20   MIN.): 
Výskumná  otázka: 

Sú sladené nápoje  významným zdrojom energie? /Môžem z vody pribrať? /Môže voda spôsobiť obezitu? 

Úloha 1: 

Zisti, koľko energie získame po vypití  fľaše koly a iných sladených nápojov  

Je vhodné, aby si žiaci priniesli svoje nápoje, ktoré bežne pijú.  

Vysvetlite a ukážte žiakom, ako sa pracuje s refraktometrom alebo so skleneným cukromerom.  

Žiaci merajú cukornatosť pripravených vzoriek nápojov a zaznamenávajú si údaje do PL. Pracujú vo dvojiciach alebo 

v malých  skupinách. Na porovnanie zisťujú aj cukor v minerálke príp.  v čistej vode. 

Do tabuľky zaznamenávajú namerané hodnoty v %. Následne si namerané hodnoty prepočítajú na gramy pripadajúce na 1 

liter nápoja a zapíšu do tabuľky v PL. 

Pozn.: prepočet je uvedený v PL, ale žiaci by ho mali zvládnuť na základe vedomostí z matematiky /náplň učiva 

v 7.ročníku/. 

REFLEXIA  (CCA 10   MIN.): 
Po skončení skupinovej práce s žiaci odvážia príslušné vypočítané množstvo cukru vybraného nápoja. Na dietetických 

váhach sa hneď dá zistiť aj energia, ktorú toto množstvo cukru obsahuje.  

Žiaci porovnajú získané údaje s dennou energetickou potrebou. 

Množstvo odváženého cukru môžeme na demonštráciu umiestniť k fľašiam s nápojmi, príp. si urobiť fotografiu alebo 

nástenku na propagáciu aj pre iných žiakov. Zistené údaje môžu žiaci spracovať do stĺpcového grafu a prezentovať na 

nástenke. /pozn. tvorba grafov je náplňou učiva informatiky v 7. roč. / 

Je potrebné žiakov upozorniť na dodržiavanie pitného režimu, ale vhodnou voľbou nápojov.   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
1. Obsah cukru, príp. energetickú hodnotu nápoja môžu žiaci zistiť aj z etikety  na fľaši. 

2. pH merané v alternatívnej časti metodiky sa môže vyhodnocovať aj pomocou papierových pH indikátorov. 

3. je potrebné upozorniť žiakov, že energetická hodnota potravín sa môže uvádzať v kJ alebo v kcal, prepočet si 

môžu vyhľadať aj  na internete, napr. :  

https://fitnessrevolution.sk/prepocet-kcal-kj/ 

https://www.sportujeme.sk/kalkulacka-kalorie-jouly/ 

http://www.vitaljob.cz/prevod-kj-a-kcal/  

4. Je vhodné vopred konzultovať matematické operácie /prepočty/ a tvorbu grafov konzultovať s vyučujúcimi 

matematiky a informatiky, a následne pracovný list podľa potreby a možností upraviť 
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ALTERNATÍVY METODIKY  

ROZŠÍRENIE METODIKY NA PRAKTICKÉ CVIČENIE:   

Z ISŤOVANIE PH OBĽÚBENÝCH NÁPOJOV  

EVOKÁCIA   (CCA 5  MIN.): 
Žiaci ešte nevedia charakterizovať chemické látky ako kyslé, neutrálne a zásadité, ešte sa to neučili. Môžete pracovať 

s pojmom „kyselina“ len na základe ich praktického poznania, resp. toho čo počuli alebo s čím sa stretli v živote. 

Diskutujte so žiakmi, pýtajte sa: 

Čo je to kyselina? Čo si pod tým slovom predstavujete? Kde ste sa s týmto pojmom stretli? 

Vysvetlenie: Je to chemická látka, ktorej sila sa vyjadruje aj číslom tzv. pH od 7 do 0, pričom čím nižšie číslo, tým je jej 

škodlivá sila väčšia. Škodlivosť sa väčšinou prejavuje tým, že niečo rozkladá, rozpúšťa.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   (CCA 10   MIN.): 
Výskumná otázka:  

Je kola kyslejšia  ako ocot ? 

Úloha: Zmerať a porovnať kyslosť – pH colových  a iných sledených nápojov, vody a octu. 

Vysvetlite a ukážte žiakom ako sa pracuje s pH metrom. Následne žiaci merajú pH pripravených vzoriek nápojov 

a zaznamenávajú si údaje do PL. Pracujú v skupinách. 

Do tabuľky zaznamenávajú namerané hodnoty, porovnajú údaje.  

Predpokladáme, že výsledok žiakov prekvapí. 

REFLEXIA  (CCA 10  MIN.): 
Zovšeobecnenie výsledkov, potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy na základe uskutočnených pozorovaní (meraní).  

Otázka: Čo ste uskutočnením experimentu zistili?  

Žiaci interpretujú pozorovania, namerané dáta. Zhodnotíme spoločne získané  výsledky. 

Môžete diskutovať, ktorá kola je zdravšia: https://www.startitup.sk/ktora-kola-tvoje-telo-najlepsia/ 

Žiaci si zhotovia stĺpcový graf obsahu cukru a pH nápojov. Môžu to spraviť na príslušný PL alebo na počítači na hodine 

informatiky. Pracovné listy s grafmi zverejníme  na nástenke. 

Poznámka: tvorba grafov a tabuliek je náplňou učiva matematiky v 7. ročníku,  žiaci by už mali ovládať aj tvorbu tabuliek 

a grafov v programe Excel. 

Na doplnenie zistených záverov môžete žiakom prečítať vybrané informácie a zaujímavosti uvádzané v prílohe. 

ZDROJE   
Uhereková, M. a kol. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., 2011. 135 s. ISBN 978-80-8091-221-5 

Internetové zdroje: 

https://www.startitup.sk/ktora-kola-tvoje-telo-najlepsia/ 

https://domacaliecba.sk/20-praktickych-vyuziti-coca-coly-dokaz-ze-nepatri-do-ludskeho-tela/ 

https://klocher.sk/pozrite-sa-8-dovodov-preco-prestat-pit-kolu-kazdy-den/ 

https://www.topky.sk/cl/13/1489803/Citajte--co-sa-deje-s-vasim-telom--ked-pijete-coca-colu--Zostanete-zhrozeni 
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DÝCHAME VŠETCI ROVNAKO? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Človek a jeho telo 
Dýchanie 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti 
 Vysvetliť podstatu dýchania 

 Opísať mechanizmus dýchania počas nádychu a výdychu 

 Vysvetliť rozdiely medzi vonkajším a vnútorným 
dýchaním 

 Vysvetliť pojem kyslíkový dlh 

 Pozorovať prejavy dýchania 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Poznať význam dýchania pre človeka 

 Popísať na obrázku orgány horných a dolných dýchacích ciest 

 Opísať výmenu dýchacích plynov 

 Ovládať základy práce s meracím systémom Coach alebo Vernier (nepovinné) 

 Zhotoviť fotodokumentáciu 

Riešený didaktický problém 

Model pľúc pomáha žiakom názorne ukázať a pochopiť proces dýchania, žiaci sa učia analogicky myslieť a samostatne 

riešiť otázky. Dýchanie totiž žiaci často vnímajú ako samozrejmý proces a hlbšie sa nezaujímajú a pochopenie 

mechanizmu dýchania a výmeny plynov. Žiaci si nevedia predstaviť, ako dýchanie v ich tele prebieha, ako fungujú pľúca. 

Využitie meracieho prístupu na vyučovaní pomáha u žiakov rozvíjať kritické uvažovanie, schopnosť riešiť vlastným 

bádaním úlohy a otázky a podporuje zvedavosť žiaka a túžbu sa učiť. Žiaci sa tak učia vedeckému prístupu v biológii, ktorý 

je nevyhnutný pre riešenie problémov. Žiaci využívajú pri svojom bádaní nielen vedomosti z biológie, ale aj iných 

predmetov, ako napr. matematiky, fyziky a informatiky, geografie a učia sa používať poznatky komplexne.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Meranie 

 Frontálna forma 

 

 Mobilné zariadenie - tablet, smartfón (nepovinné) 

 PC, projektor, wifi (nepovinné) 

 Model pľúc (v prípade práce v skupinách 1 model/1 
skupinu), slamka 

Podľa zvoleného variantu: 

Variant 1: Merací systém Coach alebo Vernier, senzor na 

meranie tlaku plynu 

Variant 2: Spirometer alebo pomôcky pre spirometer 

A) Sklenená alebo plastová fľaša (okalibrovaná alebo 

navyše odmerka), hadička, väčšia plastová nádoba alebo 

B) Sklenená fľaša s vrchnákom, 2 slamky, plastelína, 

nožnice 

Variant 3: Balóny 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Systém úloh vo fáze hodnotenia, rozhovor, pozorovanie činností. 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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DÝCHANIE  

ÚVOD  
Téma Dýchanie je druhou z troch tém zaoberajúcich sa dýchacou sústavou a dýchaním človeka. Pre každú z týchto tém je 

vypracovaná metodika, ktorá rozvíja bádateľské spôsobilosti žiakov. Postup v metodike predstavuje rôzne varianty 

bádateľského postupu, ktoré si učiteľ volí podľa dostupnosti pomôcok, úrovni žiakov a vlastnej preferencie, prípadne ich 

kombinuje podľa možností. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov o dýchacej sústave a zaujať ich výskumnou otázkou. 

 

Žiaci z predchádzajúcej hodiny (dýchacia sústava) už vedia, že: 

- pri dýchaní človek prijíma zo vzduchu kyslík a vylučuje oxid uhličitý 

- k výmene plynov medzi organizmom a prostredím dochádza v pľúcnych mechúrikoch. 

Nadviažte na vedomosti žiakov. Pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo obsahuje vzduch? 

Čo je dýchanie? Aký má význam? 

Kde dochádza k výmene plynov medzi organizmom a prostredím? 

 

Povedzte žiakom, že dnes sa dozvedia viac o mechanizme dýchania, ktorý im vysvetlíte s použitím vytvoreného modelu pľúc.  

Ukážte žiakom model pľúc a predveďte, ako funguje. Vysvetlite im analógiu modelu s pľúcami človeka a vysvetlite, že pri 

dýchaní zohráva veľkú úlohu práve bránica. Pri nádychu sa svaly bránice stiahnu, jej vyklenutie sa zmenší a jej stredná časť 

sa stiahne smerom k bruchu. Tým sa zväčší objem pľúc, ktoré nasajú z priedušnice vzduch. Pri výdychu sa vzduch z pľúc 

vytlačí von podobne ako z balónika. 

Poznámka: 

Model pľúc si pripravte ešte pred vyučovacou hodinou. Postup pre vytvorenie modelu pľúc a princíp modelu sú uvedené 

v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa). Môžete vytvoriť model pľúc, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Zvoľte si, či použijete 

iba jeden model a uskutočníte spoločné meranie pred celou triedou, alebo máte modelov viac (napr. ich vytvorili žiaci na 

cvičení a pod.) a rozdelíte žiakov na skupiny. V tomto prípade má každá skupina vlastný model pľúc (1 model/3 – 5 žiakov). 

 

Upozornite žiakov, že model pľúc je zjednodušený, vysvetlite im podobnosti a rozdiely s pľúcami človeka (uvedené v zadnej 

časti metodiky). 

Nasledujúci postup závisí od vašich možností a voľby. Vyberte si 1 z variantov práce: 

Variant 1: Meranie s systémom (Coach, Vernier a pod.), senzor tlaku, model pľúc 

Variant 2: Spirometer, alebo merací systém so spirometrom, prípadne vytvorený spirometer 

Variant 3: Pokus bez použitia meracieho prístroja alebo spirometra – pozorovanie, vytvorenie fotodokumentácie a jej 

analýza 
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Položte žiakom výskumnú otázku podľa zvoleného variantu: 

Výskumná otázka pre Variant 1:  

Prečo pohyby bránice umožnia nádych a výdych?   

(Aký je mechanizmus? Akú veličinu budeme merať?)  

 

Pozn.: Žiaci by mali z modelu logicky vyvodiť, že by sme mali merať tlak v hrudnom koši, teda vo fľaši. Ich hypotézu si 

potvrdíme v ďalšej fáze hodiny.  

 

Výskumná otázka pre Variant 2 a 3:  

Dýchame všetci rovnako?  

(Ako by sme to moli zistiť/dokázať?) 

 

Alternatívne/doplňujúce otázky: 

Dýchajú chlapci a dievčatá rovnako? (športovci/nešportovci; fajčiari/nefajčiari; dospelí/deti a pod. 

Pracujú pľúca dievčat a chlapcov rovnako? 

 (Ak áno, v čom je rozdiel? Vyvinú dievčatá pri dýchaní rovnaký tlak na bránicu ako chlapci?)  

 

Žiaci už majú jasnejšiu predstavu o funkcii pľúc, ale možno ešte nebudú poznať jasné odpovede na otázku týkajúcu sa 

rozdielu medzi činnosťou pľúc dievčat a chlapcov. Môže ich napadnúť, že chlapci možno budú vyvíjať väčší tlak na bránicu 

alebo ich pľúca môžu vdýchnuť väčší objem a pod., niektorí žiaci možno nebudú predpokladať rozdiely. 

 

Diskutujte so žiakmi o položených výskumných otázkach. Smerujte diskusiu k realizácii pokusu. 

Poznámka: 

Ak žiaci doteraz nepracovali s pojmami výskumná otázka a hypotéza, pomáhajte žiakom. Môžete namiesto používania 

pojmu „výskumná otázka“ používať aj konkrétnu otázku, za pojem „hypotéza“ slovo predpoklad, tvrdenie, očakávanie 

výsledku experimentu a pod. 

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Získanie odpovede na výskumnú otázku potvrdzujúcim bádaním, kde budú žiaci navrhovať pokus na 

overenie/potvrdenie svojich hypotéz.  

 

Žiaci si overia svoje predpoklady potvrdzujúcim bádaním. 

Pokračujte podľa vopred zvoleného variantu: 

 

Variant 1: Ak máte k dispozícii merací systém a senzor tlaku povedzte žiakom, že si mechanizmus dýchania vyskúšate s 

modelom pľúc a meracím systémom (potvrdzujúce bádanie). Môžete tiež podľa časových možností spomenúť, že by sme 

mohli merať aj vitálnu kapacitu pľúc alebo frekvenciu dýchania spirometrom (variant 2), alebo realizovať alternatívny postu 

– veľmi zjednodušený, s balónmi (variant 3). Žiaci môžu tieto alternatívne postupy uskutočniť aj doma v prípade záujmu. 
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Meranie zahŕňa meranie tlaku pomocou senzora tlaku napojeného na merací systém počas simulácie dýchania 

modelom pľúc. Senzor je potrebné napojiť na 1 zo slamiek vytvoreného modelu. Výsledkom je graf zobrazujúci zmeny 

tlaku plynu počas nádychu a výdychu. Pýtajte sa žiakov, ktorá časť krivky zobrazuje nádych a ktorá výdych. Najväčší tlak vo 

fľaši (pľúcach) bude pri výdychu, najnižší pri nádychu. Tieto zmeny sa budú cyklicky opakovať počas modelovania dýchania. 

Pre lepšiu predstavu môžete žiakom ukázať aj videozáznam znázorňujúci pohyby bránice. 

 

Variant 2: Ak nemáte k dispozícii merací systém a senzor tlaku, môžete využiť spirometer, alebo merací systém so 

spirometrom (napr. značky Vernier), alebo využite spirometer, ktorý si sami vyrobíte. 

Spirometer umožňuje merať vitálnu kapacitu pľúc, prípadne – ak máte senzor napojený na merací systém, môžete 

realizovať aj meranie frekvencie dýchania, alebo sledovať zmeny objemu pľúc pri dýchaní. Postup na vytvorenie 

spirometra je uvedený v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa). 

 

Variant 3: V prípade, že nemáte k dispozícii pomôcky pre variant 1 alebo 2, realizujte zjednodušený pokus s balónmi. Žiakov 

však upozornite na to, že pokus nie je veľmi presný a môže sa stať, že ani opakovaním pokusu žiaci nezaznamenajú 

relevantné výsledky. Vhodné je, aby ste tento variant zaradili ako doplnok k inému variantu (žiaci si uvedomia obmedzenia 

rôznych postupov merania). 

Pokus zahŕňa fúkanie balónov, pozorovanie, vytvorenie fotodokumentácie a jej analýzu. 

Žiaci v skupine majú k dispozícii mobilné zariadenie s fotoaparátom (tablet/smartfón) a pravítko (meter). Žiaci vytvoria 

skupiny, ktoré chcú medzi sebou porovnávať (napr. skupina chlapcov/dievčat, prípadne skupina športovcov/nešportovcov). 

Ich úlohou je zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť vzduch do balónika (nafúknuť balónik na 1 výdych). Ak to bude 

problematické, môžete zvoliť napr. 2 – 3 výdychy. Balóniky zaviažte, odfoťte s pravítkom a analyzujte.   

Zjednodušene môžeme predpokladať, že čím väčší bude objem balónika, tým väčší objem vzduchu majú žiaci danej 

porovnávanej skupiny v pľúcach. Môžete so žiakmi diskutovať o obmedzeniach merania a tiež o tom, ako súvisí objem 

vzduchu v pľúcach s tlakom pôsobiacim na bránicu.  

Pri všetkých variantoch by si žiaci mali zaznamenávať výsledky do zošitov. 

Počas merania aktivizujte všetkých žiakov otázkami, pýtajte sa napr.: 

Otázky: 

Čo navrhujete?  

Koľko meraní potrebujete uskutočniť na zodpovedanie výskumnej otázky? 

Aké výsledky očakávate? 

Čo sme zistili? Čo to znamená (vo vzťahu k výskumnej otázke)? 

Poznámka pre Variant 1, prípadne Variant 2 s meracím systémom: 

Ak máte vhodné podmienky, učíte v odbornej učebni s viacerými meracími systémami a máte čas na prípravu príslušenstva 

k experimentu, môžete zadať skupinovú prácu a meranie uskutočnia žiaci samostatne v skupinách s 3-5 žiakmi. V takomto 

prípade žiakom dajte pred meraním potrebné inštrukcie k bádateľskej aktivite, povedzte im, koľko času majú na overenie 

hypotézy a zápis do pracovných listov (zošitov). Podľa žiakov v triede zvážte, akú mieru samostatnosti im pri bádaní 

poskytnete. Skúste však žiakom aspoň zo začiatku nechať navrhnúť experiment na overenie hypotézy a povedať iba 

informáciu o čase na aktivitu (vrátane zápisu do pracovných listov/zošitov) a pomôckach k experimentu. Žiaci majú 

k dispozícii merací systém, model pľúc a senzor tlaku. 

Zvoľte 1 variant práce pre celú triedu, rôzny variant pre rôznu skupinu alebo rozdeľte merania v skupinách (1 skupina bude 

merať s meracím systémom Coach, ďalšia skupina so systémom Vernier a pod.). Ak máte dostatok času, môžete so žiakmi 

uskutočniť meranie s meracím systémom (Variant 1/2) a zároveň aj pozorovanie, zhotovenie fotografie a jej analýzu (Variant 

3). Ak žiaci ešte s meracím systémom nepracovali, pomôžte im pri práci.  
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Poznámka pre Variant 2 a 3: 

Aby žiaci vedeli porovnať vybrané skupiny medzi sebou, mali by merať tlak pri dýchaní/kapacitu pľúc aspoň 3 žiakov 

reprezentujúcich danú skupinu. Žiaci by teda mali uskutočniť aspoň 6 meraní. V prípade krátkosti času môžete uskutočniť 

menej meraní, vysvetlite však žiakom, že počet meraní zvyšuje objektivitu vyvodených záverov.  

 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Zovšeobecnenie výsledkov, zodpovedanie výskumnej otázky na základe uskutočnených pozorovaní/meraní. 

Po realizácii experimentu sa pýtajte žiakov: 

 

Otázka: 

Čo ste uskutočnením experimentu zistili? 

Žiaci interpretujú pozorovania a namerané dáta. Veďte žiakov k tomu, aby vyvodené závery žiaci odôvodnili na základe 

vlastných pozorovaní a meraní. Diskutujte so žiakmi, môžete využiť nasledujúce otázky, ktoré prispôsobte zvolenému 

postupu, prípadne doplňte vlastné. 

 

  Otázky:  

  Dýchame všetci rovnako?  

  Ako by ste čo najpresnejšie zistili rozdiely tlaku na bránicu pri dýchaní členov rôznych porovnávaných skupín  

  (chlapci/dievčatá, športovci/nešportovci a pod.).  

  Ak ste uskutočnili merania (variant 2 a 3), analyzujte rozdiely v tlaku medzi sledovanými skupinami.  

 

Zovšeobecnené výsledky so žiakmi prediskutujte. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Vysvetliť rozdiel medzi vonkajším a vnútorným dýchaním, vysvetliť pojem kyslíkový dlh.   

 

Rozšírte vedomosti žiakov o pojmy vonkajšie a vnútorné dýchanie, kyslíkový dlh. Vysvetlite rozdiel medzi vonkajším 

a vnútorným dýchaním. Môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod. 

 

HODNOTENIE (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Upevniť poznatky žiakov týkajúce sa dýchania človeka, zadať domácu úlohu. 

Úlohy: 

1.  Nakreslite bránicu a pľúca pri nádychu a výdychu.  

2. Nakreslite schému, ktorá zobrazuje rozdiely medzi vonkajším a vnútorným dýchaním. 
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Žiaci si obrázok zakreslia do svojich zošitov. Požiadajte žiaka (žiakov), aby nakreslili schémy aj na tabuľu, skontrolujte 

správnosť nákresov. Diskutujte so žiakmi o poznatkoch týkajúcich sa dýchania. 

Domáca úloha: 

Pozorujte prejavy dýchania pri rôznych činnostiach, v kľude a po fyzickej aktivite.  

Zaznamenajte rozdiely v dýchaní. Zovšeobecnite výsledky. 

Poznámka: 

Nechajte žiakov premýšľať o tom, ako merať, zaznamenať alebo vyhodnotiť svoje pozorovania. 

Žiaci môžu vyhodnotiť rozdiely v dýchaní v kľude a po fyzickej aktivite ako frekvenciu (počet) nádychov a výdychov za časový 

interval (napr. za 1 minútu) alebo prísť na to, po akom čase po fyzickej aktivite sa frekvencia dýchania vráti do frekvencii 

v pokoji. 

Domácu úlohu žiakov aspoň v krátkosti zhrňte a vyhodnoťte na začiatku ďalšej vyučovacej hodiny. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Napriek tomu, že meranie s využitím balónov nebolo presné a v niektorých prípadoch žiaci týmto spôsobom 

nezaznamenali rozdiely medzi skupinami, bola táto aktivita v mnohých triedach príjemným spestrením, žiakov veľmi 

motivovala a bavila. Môžete preto tento spôsob využiť ako motiváciu a diskutovať o nepresnostiach zvoleného 

postupu. V ďalšej časti môžete realizovať aspoň 1 meranie s využitím spirometra, alebo meracieho systému, 

senzorom tlaku plynu a modelom pľúc. 

2. Bádateľskú aktivitu prispôsobte úrovni žiakov. Nie je nutné, aby na bežnej hodine realizovali opakovane niekoľko 

meraní. To by mohlo byť skôr predmetom praktických cvičení. Dôležité je, aby pochopili mechanizmus dýchania 

a uvedomili si význam pohybov bránice pri dýchaní. Pre tento účel postačuje aj ukážka merania – zvážte podľa žiakov 

v triede. 

3. Vytvorený spirometer a model pľúc môžete využívať na ďalších hodinách. 

4. Model pľúc výrazne pomohol žiakom pochopiť mechanizmus dýchania. 

5. Bádanie žiakov by malo viesť k tomu, že všetci dýchame pomocou pohybov bránice. Vitálna kapacita ľudí sa však líši 

a je ovplyvnená viacerými faktormi. Môžete o tom so žiakmi diskutovať aj pri téme Poškodenia a ochorenia dýchacej 

sústavy. 

6. Kapacita pľúc bola pre žiakov zaujímavá aj kvôli aktuálnej pandémii koronavírusu. Pýtali sa, či môže ochorenie 

spôsobiť trvalé poškodenie pľúc, znížiť objem pľúc a pod. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pri vhodných materiálnych pomôckach a rozšírenej časovej dotácii je možné metodiku využiť ako námet pre praktické 

cvičenie. 

ZDROJE 
LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Expol 

Pedagogika, s.r.o, 2010, 112 s. ISBN 978-80- 8091-173-7 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 

Model pľúc 

Model pľúc je demonštračný prístroj, na ktorom je možné žiakom čiastočne 
prezentovať mechaniku dýchania. Je to vzduchotesný nádoba so zátkou s dvoma 
otvormi.  

Cez jeden otvor prechádza rúrka, ktorá má tvar Y a znázorňuje rozvetvenie 
priedušnice na priedušky (prípadne iba jedna trubička a jeden balónik – pľúcny 
lalok). Na koncoch oboch vidlíc sú pripevnené balóniky. Do dutiny zvonu 
vyúsťuje ešte rovná rúrka. Spodná časť zvona je prikrytá pružnou membránou. 

Nádoba predstavuje hrudník (hrudný kôš), balóniky pľúca, membrána bránicu.  

Na zhotovenie membrány prístroja na školské pokusy môžeme použiť gumenú 
rukavicu z pevnejšieho materiálu. Rukavicu natiahneme na dolný okraj nádoby 
otvorenou časťou. Prsty rukavice sú ako rukoväť, ktorou ovládame pohyb 
membrány. 

Princíp: 

Ak gumenú rukavicu potiahneme nadol (nádych), zväčší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zmenší sa tlak vo fľaši 
(hrudníku) a vzduch sa nasáva do balónikov (do pľúc) – vzniká podtlak.  

Ak zatlačíme blanu dovnútra, zmenší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zväčší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa 
vyfukuje von z balónikov (výdych) – vzniká pretlak. 

Pozorovanie: 

Na modeli pľúc môžeme vidieť:  

 pohyby pľúc a prúdenie vzduchu pri vdychu a výdychu sú pasívne deje - príčinou je 
zmena objemu hrudníka  

 funkciu bránice (ako jej pohyb súvisí s dýchaním) 

 elasticitu pľúc (zmeny tvaru)  
 

Pomôcky na vytvorenie modelu pľúc: plastová fľaša, slamka, elastická rukavica, nožnice, 

balón(y), plastelína 

Návod na vytvorenie modelu: https://www.youtube.com/watch?v=fqbbo4VknjI 

Spoločné aj odlišné vlastnosti modelu a živého objektu vysvetlíme vždy pred demonštráciou, aby 

žiaci mali správnu predstavu o skutočnosti. 

Rozdiely modelu pľúc a pľúc človeka: 

Model zjednodušuje reálnu situáciu, nezodpovedá celej skutočnosti.  

Hlavné rozdiely: 

1. Priestor medzi gumovými balónikmi a nádobou je veľký, kým pohrudnica a popľúcnica priliehajú tesne k sebe.  
2. Priestor v nádobe sa rozširuje len smerom dole - pohyb bránice. U človeka je rozširovaný aj smerom dopredu a 

do strán - pohyb rebier. Tieto dva pohyby na modeli nemožno demonštrovať. 

Spoločné vlastnosti modelu pľúc s pľúcami človeka 

1. Pľúca i gumové balóniky sú uložené v dutine, ktorá je hermeticky uzavretá. 
2. Pľúca i gumové balóniky sú elastické.  
3. Priestor v pľúcach i v balónikoch je v bezprostrednom styku s atmosférickým vzduchom. 
4. Bránica, i gumová membrána sa pohybujú smerom hore a dolu, čo spôsobuje vyrovnávanie tlaku s 

atmosférickým vzduchom v pohrudnicovej dutine i v priestore zvona.  
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Výroba spirometra 

Máte na výber 2 možnosti (prípadne použite vlastný návrh): 

1. Fľaša naplnená vodou, obrátená hore dnom vo väčšej plastovej nádobe, hadička (Variant A).  

2. Fľaša s vodou uzavretá vrchnákom, ktorým prechádzajú dve slamky utesnené plastelínou (Variant B).  

 

Fľaše môžu byť okalibrované (so stupnicou), alebo žiakom ponúknite odmerku ako ďalšiu pomôcku. Princíp oboch 

spirometrov je rovnaký, líšia sa iba zhotovením.  

Variant s fľašou so slamkami je však na prípravu zdĺhavejší kvôli uzavretiu slamiek do vrchnáku. Vhodnejšie je preto použiť 

prvý variant, môžete žiakom na záver opísať alebo ukázať vytvorený variant spirometra so slamkami.  

Nechajte žiakom priestor na to, aby na základe pomôcok sami premysleli experiment. Pravdepodobne ich napadne, že 

môžu cez hadičku dýchnuť do fľaše s vodou, ktorá je umiestnená v plastovej nádobe a obrátená hore dnom (Variant 1), 

prípadne fúkať slamkou do fľaše (Variant 2). Žiaci by si mali uvedomiť, že potrebujú objem vdýchnutého vzduchu odmerať 

na základe zníženého objemu vody. 

 

Pomôcky:  

Variant A: sklenená alebo plastová fľaša (okalibrovaná alebo navyše odmerka, prípadne odmerný valec), hadička, väčšia 

plastová nádoba  

Variant B: sklenený pohár na zaváranie s vrchnákom (minimálny objem 600 ml), 2 slamky na pitie, plastelína, nožnice. 

Postup:  

Variant A: Sklenené alebo plastovú fľašu naplníme vodou a opatrne obrátime hore dnom do väčšej plastovej nádoby tak, 

aby sa voda z fľaše nevyliala. Do fľaše vsunieme hadičku tak, aby jedna časť zostala mimo fľaše a nebola ponorená vo 

vode. (V prípade, že fľaša nie je okalibrovaná, budeme potrebovať aj odmerku, prípadne odmerný valec a pod.)  

Variant B: Do vrchnáka urobíme 2 otvory pre slamky tak, aby slamka otvorom len prekĺzla (potrebná je opatrnosť!). 

Prestrčíme slamky otvormi tak, aby jedna siahala po dno nádoby a druhá tesne po vrchnák. Slamky pri otvoroch vo 

vrchnáku utesníme z oboch strán plastelínou. 

 

 

Obr. 1:    Meranie objemu vydýchnutého vzduchu (Lapitková et al., 2010, s. 29) 

Zdroje: 

http://e-http://vyuka.6f.sk/vitalna-kapacita-pluc/ 

fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/dokumenty/Metodicke_materialy/Zakladna_skola/6_rocnik/f6_1_4/1_4_PL_vlastnosti_plyno

v.pdf 

LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: 

Expol Pedagogika, s.r.o, 2010, 112 s. ISBN 978-80- 8091-173-7 
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PREČO VETRÁME? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Dýchacia sústava 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam dýchacej sústavy pre človeka 

 Popísať orgány horných a dolných dýchacích ciest 

 Opísať  stavbu pľúc pomocou pojmov: popľúcnica, 
pohrudnica, pľúcne vrecúška a pľúcne mechúriky 

 Popísať výmenu dýchacích plynov medzi 
organizmom a prostredím 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť význam dýchania pre človeka 

 Vysvetliť podstatu dýchania 

 Ovládať základy práce s meracím systémom (Coach, Vernier a pod.), skicárom a s textovým editorom 

 Zhotoviť fotodokumentáciu 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa učia predstaviť si dýchanie ako komplexný proces, pri ktorom dochádza k výmene plynov a ako tento 
proces v tele prebieha.  

Žiaci o dýchaní a zložení vzduchu síce počuli, ale ich poznatky sú založené často iba na zapamätaní naučených 
faktov. Málo chápu súvislostiam dýchania, zloženiu vdychovaného a vydychovaného vzduchu, čo výrazne 
znižuje pochopenie súvislostí dýchacej sústavy s ďalšími sústavami človeka a fyziológie ľudského tela ako 
celku. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Meranie 

 Frontálna/skupinová forma 

 

 Tablet/smartfón, počítač, projektor, wifi 
Podľa zvoleného variantu: 

Variant 1: 

 Vápenná voda, 2 skúmavky (kadičky), slamka, 
balónik 

Variant 2: 

 Merací systém (Coach, Vernier a pod.), 
biokomora alebo igelitové vrecko, senzor na 
plynný oxid uhličitý a/alebo kyslík 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 systém úloh vo fáze vyhodnotenia, 

 metakognícia. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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DÝCHACIA SÚSTAVA  

ÚVOD  
Téma Dýchacia sústava je prvou z troch tém zaoberajúcich sa dýchacou sústavou a dýchaním človeka. Pre každú z týchto 

tém je vypracovaná metodika, ktorá rozvíja bádateľské zručnosti žiakov vhodne zvolenou aktivitou. Napriek tomu, že 

použitie metodík nie je vzájomne podmienené, použitie všetkých metodík pomáha žiakom získať ucelený obraz o dýchaní 

človeka, mechanizme dýchania a škodlivými vplyvmi na zdravie dýchacej sústavy. Jednotlivé metodiky zároveň využívajú 

odlišné vyučovacie metódy a formy a rozvíjajú rôzne kompetencie žiakov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich. 

 

Povedzte žiakom: Vzduch obsahuje kyslík, oxid uhličitý, dusík a malé množstvo iných plynov.  

Žiaci by túto informáciu už mali vedieť. Položte výskumnú otázku: 

 

Výskumná otázka: 

Prečo vetráme? 

Pomocné otázky: Má vydýchnutý vzduch rovnaké zloženie ako vzduch, ktorý dýchame? Čím sa líši? 

 

Žiaci už majú z prvého stupňa vedomosti o tom, že dýchame kyslík a vydychujeme oxid uhličitý. Budú zrejme predpokladať, 

že vdýchnutý a vydýchnutý vzduch sa svojím zložením líšia. Možno budú aj predpokladať, že práve zvyšovanie obsahu oxidu 

uhličitého a pokles kyslíka vo vydychovanom vzduchu je príčinou, prečo vetráme. Snažte sa otázkami naviesť žiakov na 

vyslovenie hypotézy o zložení vdychovaného a vydychovaného vzduchu. 

Pýtajte sa na postup riešenia výskumnej otázky: 

 

Otázka: 

Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)? Čo navrhujete? 

Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie. Žiaci zrejme navrhnú, 

že na vyriešenie otázky potrebujú urobiť pokus, ktorým zistia zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu a porovnajú 

ich.  

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku interaktívnou demonštráciou alebo potvrdzujúcim bádaním žiakov. 

 

Nasledujúci postup závisí od vybavenia školy a výberu učiteľa. 

Ak máte k dispozícii meracie zariadenie (Coach, Vernier a pod.) a dostatok času, môžete na hodine uskutočniť oba varianty. 

Variant 1: Pokus bez použitia meracieho prístroja 

Variant 2: Meranie s meracím systémom (Coach alebo Vernier, prípadne iným meracím systémom) 
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Variant 1: Pokus bez použitia meracieho prístroja 

Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď potvrdzujúcim bádaním, využijú hlavne pozorovanie. Predveďte žiakom pokus 

zameraný na dôkaz oxidu uhličitého vo vzduchu, prípadne poproste jedného žiaka, aby demonštroval pokus. Použite 

vápennú vodu v 2 kadičkách (skúmavkách), slamku a balónik. V prítomnosti oxidu uhličitého vo vzduchu sa číra vápenná 

voda sfarbí dobiela. Vhodné je podložiť kadičky (skúmavky) tmavým papierom. Počas pokusu so žiakmi diskutujte, žiaci nech 

vyslovujú vlastné hypotézy. 

Predpokladáme, že žiaci pred experimentom vyslovili hypotézu, že pri výdychu sa bude zvyšovať množstvo oxidu uhličitého 

vo vzduchu. 

Povedzte žiakom: Poďme si vašu hypotézu overiť. Urobíme si pokus.  

Vysvetlite žiakom princíp dôkazu oxidu uhličitého. Povedzte žiakom, že oxid uhličitý vieme dokázať bielym sfarbením, ktoré 

vzniká pri reakcii oxidu uhličitého s vápennou vodou. Žiakom môžete povedať, že napr. aj v rýchlo varnej kanvici časom 

vzniká biela zrazenina – vápnik. Je to podobný prípad, len reakcia v kanvici prebieha pomalšie. Ukážte žiakom pripravenú 

skúmavku (kadičku) s čírou vápennou vodou. 

Pýtajte sa: 

 

Otázky: 

 

Prečo je vápenná voda v kadičke číra? 

Žiaci by mali logicky prísť na to, že ak nevzniká na vzduchu biele sfarbenie, znamená to, že vzduch neobsahuje oxid uhličitý,  

alebo len vo veľmi malom množstve. 

 

Ako by sme to vedeli potvrdiť? 

Žiakov zrejme napadne, že by mohli fúkať vzduch do vápennej vody cez slamku balónikom. Učiteľ alebo žiak zrealizuje tento 

krok. 

 

Čo sme pokusom zistili? Aký postup navrhujete ďalej? 

Žiaci už vedia, že vo vdychovanom vzduchu sme nedokázali oxid uhličitý. Možno povedia, že vdychovaný vzduch ho síce 

obsahuje, ale vo veľmi malom množstve. Žiaci by mali navrhnúť pokus na potvrdenie oxidu uhličitého vo vdychovanom 

vzduchu dýchaním (fúkaním) do slamky. 

 

Čo sa stane, keď budeme fúkať do slamky? 

Žiaci budú zrejme predpokladať, že vápenná voda sa zafarbí na bielo. Na pokus použijeme druhú kadičku (skúmavku) pre 

porovnanie. 

Poznámka: 

Cieľom pokusu nie je naučiť žiakov chemickú rovnicu zápisu reakcie oxidu uhličitého s vápennou vodou. Žiaci ešte 

nepreberali na chémii dôkaz oxidu uhličitého a nepoznajú túto reakciu. Postačuje, ak žiakom vysvetlíte, že je možné na 

základe reakcie s vápennou vodou dokázať oxid uhličitý. Môžete im jednoducho vysvetliť, čo je vápenná voda. Vápenná voda 

je nasýtený roztok hydroxidu vápenatého. 

Príprava vápennej vody: Hydroxid vápenatý rozpustite v destilovanej vode (nie je potrebné vážiť presné množstvá, môžete 

použiť napr. 1 čajovú lyžicu na cca 100 ml vody.) Nerozpustenú časť hydroxidu vápenatého odstráňte filtráciou pomocou 

filtračného papiera. Pred vyučovacou hodinou vyskúšajte pokus. 

Nasýtený roztok hydroxidu vápenatého je žieravina, preto dajte pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu s kožou.  

 

Po realizácii pokusu sa pýtajte žiakov na ich zistenia. 
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Žiaci interpretujú pozorovanie, dospejú k záveru, že: 

1. Vdychovaný a vydychovaný vzduch sa svojím zložením líši.  

2. Vydychujeme oxid uhličitý, ktorý sa vo vdychovanom vzduchu nenachádza alebo iba vo veľmi malom množstve.  

Dvaja žiaci výsledok pokusu odfotia alebo časť pokusu natočia ako video do mobilu a sprístupnia spolužiakom. 

Poznámka: 

V prípade dištančnej výučby alebo nedostupnosti pomôcok môžete pokus sprostredkovať žiakom aj prostredníctvom videa, 

ktoré bolo vytvorené pre túto metodiku (Obr. 1). Video je k dispozícii iba cez link: https://youtu.be/FxjfHa8b9xM . Dôležité 

však je zapájať žiakov, aby neboli pasívny, sprístupniť im video interaktívnou formou s otázkami, zastavovať ho a klásť žiakom 

otázky. 

 

 

 

Obr. 1    Biele zakalenie vápennej vody v dôsledku oxidu uhličitého, K. Šefčíková 

Screenshot-y z videa znázorňujúceho popísaný experiment, celý experiment je dostupný na YouTube prostredníctvom 

linku: https://youtu.be/FxjfHa8b9xM  

 

Variant 2: Meranie s meracím systémom (Coach alebo Vernier, prípadne iným meracím systémom) 

Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním, využijú hlavne pozorovanie a meranie.  

Uskutočnite meranie s asistenciou žiaka.  

Povedzte žiakom: Poďme si vašu hypotézu overiť. Urobíme si experiment s meraním. 

Sprístupnite žiakom pracovné listy v tlačenej alebo elektronickej forme, prípadne si žiaci budú zapisovať namerané hodnoty 

do zošita.  

Spolu so žiakom uskutočnite meranie obsahu kyslíka a oxidu uhličitého vo vzduchu. Povedzte žiakom, že na overenie 

hypotézy majú k dispozícii merací systém, senzory na plynný kyslík a oxid uhličitý a biokomoru. Počas merania zapájajte 

všetkých žiakov do experimentu otázkami, pýtajte sa, čo žiaci navrhujú, na čo prišli a čo znamenajú tieto zistenia vo vzťahu 

k výskumnej otázke. 
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Poznámka: 

Môžete zvoliť 1 variant práce pre celú triedu, použiť rôzny variant pre rôznu skupinu alebo rozdeliť merania v skupinách (1 

skupina bude merať obsah oxidu uhličitého, ďalšia skupina kyslík) a pod. Ak žiaci ešte s meracím systémom nepracovali, 

pomôžte im s orientáciou a zoznámením sa s prostredím meracieho systému.  

Ak máte vhodné podmienky, učíte v odbornej učebni s viacerými meracími systémami a máte čas na prípravu príslušenstva 

k experimentu, môžete zadať skupinovú prácu a meranie uskutočnia žiaci sami v skupinách s 3-5 žiakmi. Žiakom dajte pred 

meraním potrebné inštrukcie k bádateľskej aktivite, povedzte im, koľko času majú na overenie hypotézy a zápis do 

pracovných listov (zošitov). Žiakom stačí informácia, že majú k dispozícii merací systém, senzory na kyslík a oxid uhličitý 

a biokomoru alebo igelitový sáčok, nechajte žiakov navrhnúť postup experimentu.  

 

VYSVETLENIE (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Spracovať fotodokumentáciu alebo namerané údaje a ich interpretácia. 

Pre žiakov s variantom 1: 

 

Úloha 1: 

Spracujte krátky záznam svojich pozorovaní s použitím vytvorených fotografií. 

 

Žiaci použijú fotodokumentáciu od svojich spolužiakov a na tablete vytvoria krátky záznam z pokusu. 

Pre žiakov s variantom 2: 

 

Úloha 1: 

Vypočítajte, o koľko % sa zvýšil/znížil obsah oxidu uhličitého a kyslíka vo vydychovanom vzduchu v porovnaní so vzduchom, 

ktorý dýchame. 

Žiaci v skupine prerátajú rozdiely medzi nameranými hodnotami a výsledky zaznamenávajú do pracovných listov, ktoré 

zdieľajú s ostatnými spolužiakmi a učiteľom, prípadne do zošitov. 

ROZPRACOVANIE (CCA 13  MIN.): 
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o stavbe dýchacej sústavy a funkcii jednotlivých orgánov. 

 

Začnite interaktívnou demonštráciou. Premietnite snímok s obrázkom znázorňujúcim orgány horných a dolných dýchacích 

ciest (príloha, Obr. 2), prípadne iný obrázok stavby dýchacej sústavy (môže byť aj s popisom častí dýchacej sústavy), alebo 

použite model (závisí od vašich možností a voľby). Žiaci už majú základnú predstavu o stavbe dýchacích orgánov, a to 

z prírodovedy na 1. stupni, ale aj zo skúsenosti, keď mali zápal hrdla, priedušnice, priedušiek alebo pľúc. Demonštrácia častí 

dýchacej sústavy môže evokovať tieto skúsenosti, preto sa žiakov na ne pýtame. 

Potom položte otázky: 

Otázky: 

V ktorom orgáne v našom tele prebieha výmena plynov (kyslíka a oxidu uhličitého)? 

Predpokladáme, že žiaci povedia, že sú to pľúca. 

 (Môžete žiakom ukázať aj obrázok, ktorý znázorňuje podrobnejšiu stavbu pľúc).  
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Kde presne v pľúcach?  

Cieľom je, aby si žiaci na obrázku všimli rozvetvovanie priedušnice až po pľúcne vrecúška s pľúcnymi mechúrikmi. Žiaci možno 

vyslovia predpoklad, že k výmene plynov dochádza práve v pľúcnych mechúrikoch.  

Poznámka:  

Mechanizmu dýchania bude podrobnejšie venovaná nasledujúca metodika, kde je popísaná práca s modelom pľúc, preto sa 

tejto časti nemusíte dopodrobna venovať. 

 

Rozšírte vedomosti žiakov o ďalšie poznatky o dýchacej sústave. Môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod. 

Zamerajte sa na: popis stavby horných a dolných dýchacích ciest a funkciu jednotlivých orgánov, stavbu pľúc, vysvetlenie 

výmeny plynov medzi organizmom a prostredím v pľúcnych mechúrikoch. 

Odporúčané: Planéta vedomostí, sekcia pre učiteľa, názov: Dýchacia sústava: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/alveoly_dychacia_sustava_dychanie_mechanizmus_dychania_ocho

renia_dychacej_sustavy_pluca_plyny_vdychovany_vzduch_vydychovany_vymena_plynov_zlozenie_t.html 

V planéte vedomostí je k dispozícii prezentácia s obrázkami, ktorá názorne popisuje stavbu dýchacej sústavy aj s popisom 

cesty vzduchu od nosovej dutiny až po alveoly. Môžete však použiť aj iný zdroj sprostredkovania informácií. 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť a prepojiť získané vedomosti žiakov. 

Úloha 2: Popíšte na obrázku časti dýchacej sústavy. 

Zvoľte si, akým spôsobom sprístupnite žiakom obrázok a akou formou žiaci realizujú zadanie. Môžete si vybrať 

z nasledujúcich možných variantov: 

I. Premietnite na tabuľu obrázok znázorňujúci dýchaciu sústavu človeka bez popisu. Žiaci dopĺňajú obrázok pomenovaním 

častí dýchacej sústavy. (Možné použiť Obr. 2, nemusia označiť všetky časti, môžete vynechať č. 5, 6, 8, pľúcne laloky 

nerozdeľovať podrobnejšie a pod.) 

II. Použite hotovú aplikáciu v Planéte vedomostí, premietnite snímok na interaktívnu tabuľu, žiaci postupne dopĺňajú časti 

dýchacej sústavy. 

Odkaz: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/alveoly_dychacia_sustava_dychanie_mechanizmus_dychania_ochor

enia_dychacej_sustavy_pluca_plyny_vdychovany_vzduch_vydychovany_vymena_plynov_zlozenie_vzduchu_page0.html 

III. Sprístupnite žiakom obrázok na tablet. Žiaci ho v skicári alebo inom vhodnom programe doplnia vkladaním textových 

blokov. Táto forma však môže byť časovo náročná. 

Úloha 3: Opíšte cestu vzduchu od nosovej dutiny až po alveoly. (Vhodné je použiť šípky.) 

Úloha 4: Nakreslite schému rozvetvovania priedušnice až po pľúcne vrecúška. Popíšte jednotlivé časti. 

Poznámka: 

Žiaci môžu schému zakresliť a popísať do zošita, v skicári a pod. 
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Rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia Metakognícia. Môžete ich následne pozbierať a získať predstavu o miere 

porozumenia žiakov a o tom, čo ich o danej téme zaujíma. 

Metakognícia: 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Otázka Odpoveď 

Čo som robil/a na dnešnej 

hodine? 

 

Čo nové som sa dnes naučil/a?  

Čo by som sa chcel/a o tejto téme 

ešte dozvedieť? 

 

Čo sa mi na dnešnej hodine 

páčilo? 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Vhodné je realizovať pokus s dôkazom oxidu uhličitého aj v skupinách, pretože mnohí žiaci si to chceli sami vyskúšať.   

 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
Hanzlová, J., Hemza, J.: Přehled dýchacího systému – systema respiratorium. [on-line], cit. 20.8.2020, dostupné z: 

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomieIII/pages/dychaci_soustava.html 

 

Klaudia Šefčíková: Prečo vetráme? In YouTube [on-line] 27.8.2019, cit. 30.8.2019, dostupné z 

https://youtu.be/FxjfHa8b9xM  
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FAJČIŤ ALEBO NEFAJČIŤ? TO JE OTÁZKA... 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu 

 Vysvetliť dôsledky negatívnych faktorov na zdravie 
a kvalitu života 

 Vysvetliť negatívne účinky fajčenia a nikotínu na 
ľudské zdravie 

 Uvedomovať si význam starostlivosti o dýchaciu 
sústavu človeka 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť funkciu dýchacej sústavy 

 Vysvetliť, čo je dýchanie 

 Popísať orgány dýchacej sústavy 

 Opísať vonkajšie a vnútorné dýchanie 

Riešený didaktický problém 

Žiaci o škodlivých vplyvoch na dýchaciu sústavu zrejme veľa počuli. Jedným z týchto negatívnych faktorov je 
aj fajčenie. Napriek tomu, fajčenie je často diskutovanou témou a často sa hovorí o jeho dôsledkoch na zdravie 
človeka, väčšina fajčiarov začína experimentovať s cigaretou už na ZŠ a tento návyk nedokážu ukončiť. 
Realizácia televíznej relácie v priebehu hodiny žiakov zaujme, podnieti premýšľanie a vzbudí zvedavosť 
o tému. Čítanie textov s reálnym základom, ktoré opisujú rôzne vplyvy poškodzujúce dýchaciu sústavu, 
pomáhajú žiakom pochopiť význam starostlivosti o jej zdravie. Žiaci majú počas diskusie možnosť premýšľať 
nad problémom z rôznych hľadísk, rozvíjajú kritické myslenie, komunikačné zručnosti, schopnosť 
argumentovať, poznatky integrujú a interpretujú vlastnými slovami, premýšľajú komplexne. Žiaci 
postupne formujú vlastné názory a presvedčenia, ktoré sú základom pre formovanie ich zodpovednosti 
k vlastnému zdraviu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Inscenačná hra 

 Skupinová forma 

 PC, projektor, wifi (nepovinné) 

 Študijné materiály pre žiakov (príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Argumentácia žiakov, 

 rozhovor, 

 pozorovanie činností, 

 minútový lístok, 

 anketový lístok pre zhodnotenie úrovne televíznej relácie/lístok pri odchode. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD
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ŠKODLIVÉ VPLYVY NA DÝCHACIU SÚSTAVU  

ÚVOD  
Téma Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu je posledná z troch tém zaoberajúcich sa dýchacou sústavou a dýchaním človeka. 

Pre každú z týchto tém je vypracovaná metodika, ktorá rozvíja bádateľské zručnosti žiakov vhodne zvolenou aktivitou. 

Napriek tomu, že použitie metodík nie je vzájomne podmienené, použitie všetkých metodík pomáha žiakom získať ucelený 

obraz o dýchaní človeka, mechanizme dýchania a škodlivými vplyvmi na zdravie dýchacej sústavy. Jednotlivé metodiky 

zároveň využívajú odlišné vyučovacie metódy a formy a rozvíjajú rôzne kompetencie žiakov.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov o dýchacej sústave, vzbudiť záujem o nové učivo. 

Pýtajte sa: 

Otázky: 

Aký význam má dýchacia sústava pre človeka? 

Čo je základom správnej funkcie dýchacej sústavy? 

Čo ovplyvňuje zdravotný stav dýchacej sústavy? 

Čo (najviac) poškodzuje dýchaciu sústavu? 

Z dialógu učiteľa so žiakmi má vyplynúť:  

Dýchacia sústava je pre človeka životne dôležitá a zabezpečuje dýchanie. Správnu funkciu dýchacej sústavy ovplyvňuje jej 

zdravotný stav. Žiakom zrejme napadne že dýchaciu sústavu poškodzuje fajčenie, prach, plynné nečistoty, chemické látky 

a pod. 

Pokračujte v riadenom rozhovore so žiakmi, pýtajte sa: 

Otázky: 

Ako poškodzujú tieto faktory dýchaciu sústavu?  

Môžeme sa proti tomu chrániť? Ako? 

Cieľom je, aby sa žiaci sami zamysleli nad možnými dôsledkami rôznych faktorov a čo môžeme spraviť pre ochranu nášho 

zdravia. Žiaci pravdepodobne povedia, že fajčenie môže spôsobiť rakovinu pľúc a preto by sme nemali fajčiť a pod. 

 

Rozvíjajte diskusiu so žiakmi, povedzte im:  

„Predstavte si, že ste odborníci (špecialisti) skúmajúci negatívne vplyvy na dýchaciu sústavu. Čo by ste urobili, aby ste ľudí 

oboznámili s výsledkami vašej práce?“ 

Žiaci možno povedia, že by vydali knihu, urobili prednášku, vytvorili plagát, vystúpili v televízii a pod.  

Povedzte: „Dnes budete takýto špecialisti a boli ste pozvaní do televíznej relácie.“ 

281 / 503



 
 

 
 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Pripraviť a  realizovať televíznu reláciu, počas ktorej bude mať každý žiak svoju rolu. 

 

Upozornenie: Ešte pred vyučovacou hodinou rozhodnite, či sa žiaci budú na televíznu reláciu pripravovať doma alebo 

priamo na hodine. V prípade, že žiakov rozdelíte do skupín na predchádzajúcej hodine a žiaci dostanú študijné materiály 

domov, môžu si vyhľadať ďalšie informácie na internete. Na druhej strane, nie všetci žiaci možno prídu pripravení. Ak si žiaci 

naštudovali text skupiny doma, nechajte im kratší čas na prípravu podľa situácie a pokračujte realizáciou televíznej relácie. 

Ak ste sa rozhodli sprístupniť žiakom texty až na hodine, postupujte podľa postupu nižšie: 

 

V tejto časti vyučovacej hodiny si žiaci pomocou riadeného bádania uvedomia škodlivé vplyvy fajčenia na zdravie človeka, 

ale aj ďalších faktorov na dýchaciu sústavu. Texty pre inscenačnú hru sú zamerané predovšetkým na dôsledky fajčenia, 

smerujte však pozornosť žiakov aj na ďalšie faktory. 

 

1. Príprava televíznej relácie: 

Dajte žiakom inštrukcie k aktivite, povedzte im, koľko majú času. 

 

Zvoľte, či budete televíznu reláciu moderovať Vy, alebo dvaja žiaci (rola MODERÁTOR televíznej relácie). Zvyšok triedy sa 

rozdelí do skupín s 3-4 žiakmi, najlepšie vylosovaním témy. Pri variante na 1 vyučovaciu hodinu si zvoľte z ponúkaných 

možných skupín tie, ktoré Vás najviac zaujmú. Vyberte si však aspoň 3 skupiny.  

Žiakom v skupinách prideľte ich rolu: 

- skupina ŠPORTOVEC (ŠPORTOVÝ LEKÁR), 

- skupina PSYCHOLÓG, 

- skupina PĽÚCNY ŠPECIALISTA, 

- skupina TOXIKOLÓG, 

- skupina PREZIDENT NÁRODNEJ KOALÍCIE PRE KONTROLU TABAKU V SR, 

- skupina VÝNIMOČNÝ ŽIAK. 

Poznámka: 

Nemusíte použiť všetky uvedené roly. Čím je však ich počet vyšší, tým majú žiaci viac informácií, diskusia v relácii je 

zaujímavejšia, do inscenačnej hry sa zapojí viac žiakov a navzájom sa obohatia rôznymi informáciami. 

 

Sprístupnite žiakom študijné materiály (v závere dokumentu) podľa ich roly, a to v tlačenej alebo elektronickej verzii. Žiaci 

v role MODERÁTOR a VÝNIMOČNÝ ŽIAK môžu mať k dispozícii pracovné listy všetkých skupín, alebo budú využívať internet 

na vyhľadávanie informácií, ak dané skupiny vytvoríte. 

 

Úlohy skupín: 

ŠPORTOVEC (ŠPORTOVÝ LEKÁR), PSYCHOLÓG, PĽÚCNY ŠPECIALISTA, TOXIKOLÓG, PREZIDENT NÁRODNEJ KOALÍCIE PRE 

KONTROLU TABAKU V SR: 

1. Prečítať si text a pripraviť sa na televíznu reláciu.  

2. Pripraviť otázky, ktoré by sa chceli dozvedieť.  
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VÝNIMOČNÝ ŽIAK 

1.  Prečítať si študijný materiál aspoň 1 skupiny podľa vlastného výberu (prípadne vyhľadať si informácie k téme na 

internete) a zhotoviť plagát. 

2.  Pripraviť otázky, ktoré by sa chceli dozvedieť.  

MODERÁTORI 

1.  Prečítať si texty (alebo vyhľadať si informácie k téme na internete) a vymyslieť otázky do relácie pre špecialistov. 

2.  Pripraviť sa na moderovanie televíznej relácie. 

Vhodné je, aby si moderátori rozdelili naštudovanie skupín, aby bola ich príprava rýchlejšia. Časová náročnosť na prípravu 

moderátorov však závisí aj od počtu zvolených skupín. 

Poznámka: 

Texty sú inšpirované skutočnými rozhovormi s odborníkmi zverejnené na internete, texty článkov sú krátené.  

Dôležité je, aby sa žiaci vcítili do svojich rolí, sami formulovali otázky a odpovedali na otázky svojich spolužiakov. Čím viac sa 

žiaci stotožnia s televíznou reláciou, tým budú viac samostatní, aktívnejší, informácie si skôr zapamätajú a vytvoria si vlastné 

názory a presvedčenia. 

 

Dajte žiakom inštrukcie k realizácii televíznej relácie. 

Žiaci v skupine špecialistov zvolia zástupcu, ktorý bude odpovedať na otázky moderátora a divákov (1 zástupca/1 skupinu). 

Ostatní žiaci zo skupiny budú diváci, ktorým dajú moderátori možnosť zapojiť sa do diskusie a položiť otázky. Dvaja žiaci 

z divákov dostanú tablet alebo si pripravia mobil s fotoaparátom na zhotovenie fotodokumentácie alebo nahratie krátkeho 

videa. 

Môžete premietnuť pozvánku do relácie, ktorú dostali zástupcovia jednotlivých rolí z televízie (v prílohe, v závere 

dokumentu). 

 

2. Realizácia televíznej relácie: 

Oznámte žiakom dĺžku trvania televíznej relácie. 

Moderátori relácie privítajú pozvaných špecialistov aj divákov a začínajú s nimi diskusiu. 

Moderátori kladú otázky, na ktoré špecialisti odpovedajú, v závere dostanú priestor na svoje otázky aj diváci.  

V závere relácie moderátori privítajú skupinu VÝNIMOČNÍ ŽIACI, ktorí predstavia svoj výherný plagát z celoslovenskej súťaže. 

Dvaja žiaci z divákov môžu vytvoriť videozáznam alebo fotodokumentáciu relácie a sprístupniť ju spolužiakom. 

Vy ako učiteľ môžete vystupovať v role diváka, zapájať sa do diskusie, klásť doplňujúce otázky, prípadne moderovať reláciu 

v prípade, že ste na túto rolu nezvolili žiakov. 

 

REFLEXIA (CCA 9  MIN.): 
Zámer: Zovšeobecniť závery zo spoločnej diskusie, zodpovedať vzniknuté otázky, doplniť informácie. 

 

Žiaci už majú niektoré informácie nielen o fajčení, ale aj ďalších faktoroch, ktoré negatívne vplývajú na dýchaciu sústavu, 

uvedomujú si význam jej zdravia pre život človeka a kvalitu jeho života.  

Diskutujte so žiakmi o faktoroch poškodzujúcich dýchaciu sústavu, prípadne doplňte ďalšie informácie.  

Sústreďte sa na pojmy: prach, plynné nečistoty, znečistenie ovzdušia, fajčenie, nikotín, chemické látky. 

Následne rozdajte žiakom Minútové lístky. Po ich vyplnení so žiakmi diskutujte o ich odpovediach. 
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Minútový lístok: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Vypíšte 3 faktory, ktoré poškodzujú dýchaciu sústavu človeka. 

Ku každému faktoru napíšte, akým spôsobom môže negatívne ovplyvniť dýchaciu sústavu a život človeka. 

K jednotlivým faktorom napíšte, čo navrhujete, aby ste minimalizovali jeho negatívny vplyv na ľudské zdravie. 

 

Faktor 1: 

Vplyv: 

Návrh: 

 

 

Faktor 2: 

Vplyv: 

Návrh: 

 

 

Faktor 3: 

Vplyv: 

Návrh: 

 

 

Žiakom počas realizácie televíznej relácie zrejme napadli ďalšie otázky týkajúce sa témy. Pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo by ste sa ešte chceli o danej téme dozvedieť? 

Čo vás najviac zaujíma? 

 

Pokúste sa spoločne nájsť odpovede na otázky žiakov. 

 

Úloha 1: 

Nájdite odpoveď na svoju otázku. Riešenie sprístupnite spolužiakom formou, ktorú využívate na zdieľanie informácií 

a súborov medzi sebou. 

Úloha 2 (dobrovoľná úloha): 

Žiaci, ktorých problém fajčenia zaujal, sa môžu pokúsiť doma podľa návodu vytvoriť model znázorňujúci vplyv fajčenia na 

pľúca, natočiť krátke video a sprístupniť ho spolužiakom. Návod na prípravu modelu a princíp je uvedený na internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=HD__r66sFjk 

 

Na záver môžete dať žiakom „Anketový lístok“ (nástroj formatívneho hodnotenia lístok pri odchode. 
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Anketový lístok: 

Meno účastníka:  Trieda: Dátum: 

Celkové zhodnotenie úrovne televíznej relácie:  

(Vyjadrite počtom hviezdičiek. Maximum hviezdičiek je 5.) 

 
Zhodnotenie úrovne odborníkov: 
 

 
Čo vás najviac zaujalo:  
 

 
Čo by ste zmenili: 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
Skúsenosti s realizáciou metodického postupu na 1 vyučovacej hodine sú rôzne. V niektorých prípadoch bolo 45 minút 

postačujúcich, v niektorých triedach museli žiaci dostať texty dopredu a prísť na hodinu pripravení, aby bolo možné podľa 

postupu realizovať televíznu reláciu počas 1 vyučovacej hodiny. Zvoľte preto alternatívu 1 alebo 2 podľa vlastného uváženia 

vzhľadom na žiakov v triede. Žiakom pomáha pri príprave na televíznu reláciu vytvorenie pojmovej mapy. Môžete im preto 

pomôcť, aby si pojmovú mapu k študijným textom vytvorili. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
1. Realizácia na 2 vyučovacích hodinách. V tomto prípade si žiaci naštudujú materiály priamo na hodine. 

2. Náhrada televíznej relácie voľnou diskusiou v triede. Rozdelenie textov rôznym skupinám je aj v tomto prípade 

vhodné. 

ZDROJE 
1. Chris Notap: How smoking 30 packs of cigarettes wrecks your lungs In:  You Tube [on-line] 20.10.2017, cit. 

10.7.2018, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=HD__r66sFjk 
2. Plus JEDEN DEŇ: Nová droga medzi športovcami: Zabijakom je žuvací tabak! [on-line] 10.12.2012, cit. 10.7.2018, 

dostupné z http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/nova-droga-medzi-sportovcami-zabijakom-je-zuvaci-
tabak.html 

3. Názor psychológa: Prestať fajčiť je ťažké. Pripravte si taktiku. [on-line] 7.11.2016, cit.  10.7.2018, dostupné z 
http://www.pluska.sk/izdravie/muzsky-svet/nazor-psychologa-prestat-fajcit-je-tazke-pripravte-si-taktiku.html 

4. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: Otázky a odpovede na tému fajčenie. [on-line] 10.06.2017, cit.  
10.7.2018, dostupné z http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=338:otazky-a-
odpovede-na-temu-fajenie&catid=61:problematika-fajenia-a-alkoholu&Itemid=68 

5. Lukáš Hoang: Fajčenie: Najlepšie je nezačať. [on-line] 27.2.2014, cit. 10.7.2018, dostupné z 
https://www.slovenskypacient.sk/fajcenie-najlepsie-je-nezacat/ 

6. Alexandra Kolínská: Alarmujúce štatistiky: Najviac prípadov pľúcnych ochorení evidujú na východe! [on-line] 
2.12.2015, cit.  10.7.2018, dostupné z http://kosice.dnes24.sk/alarmujuce-statistiky-najviac-pripadov-plucnych-
ochoreni-eviduju-na-vychode-223174 

7. TREND.sk: Riziko e-cigarety nemusí byť v samotnom fajčení, ale v náplni. [on-line] 26.3.2014, cit. 10.7.2018,  
dostupné z https://www.etrend.sk/firmy/cigareta-moze-zabit-e-cigareta-ovela-rychlejsie.html 

8. Tibor Baška: Fajčenie a zdravie. [on-line] 1.6.2008, cit. 10.7.2018, dostupné z 
http://liek.beautywoman.sk/clanok/1581 

9. Bianka Stuppacherová: Čo vás núti fajčiť? Nikotín! [on-line] 8.2.2010, cit.  10.7.2018, dostupné z 
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/12774-co-vas-nuti-fajcit-nikotin/ 
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MÔŽEŠ DAROVAŤ KRV KAMARÁTOVI? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Obehová sústava. Krv.  

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam obehovej sústavy 

 Vymenovať časti obehovej sústavy 

 Opísať význam a zloženie krvi 

 Vysvetliť princíp darcovstva krvi podľa krvných 
skupín 

 Zovšeobecniť poznatky 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť význam cirkulácie krvi pre prenos dýchacích plynov 

 Chápať následky straty krvi pre život človeka 

 Vedieť, čo znamená darcovstvo krvi 

 Uvedomovať si význam darcovstva krvi 

Riešený didaktický problém 

Žiaci základnej školy o darovaní krvi pravdepodobne veľa počuli a aspoň čiastočne si uvedomujú význam 

darcovstva. Iba málo si však uvedomujú biologické faktory, ktoré majú za následok, že nie každý môže pomôcť 

a darovať krv, aj keby veľmi chcel. Dôležité je tiež naučiť žiakov chápať poznatky o krvi komplexne, a to nielen 

v kontexte obehovej sústavy, ale aj ľudského tela ako celku a rozumieť vzťahom medzi rôznymi sústavami. 

Metodika je koncipovaná tak, aby pomohla žiakom chápať význam cirkulácie krvi a rozumieť vzájomným 

súvislostiam medzi biologickými faktormi krvi a darcovstvom. Žiaci si vďaka vedeckej konferencii vytvárajú 

vlastné názory a presvedčenia, učia sa argumentovať, diskutovať a premýšľať o probléme z rôznych hľadísk.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (5 skupín žiakov) 

 Inscenačná metóda 

 

 Počítač, tablety (nepovinné) 

 Texty pre žiakov (príloha) 
 

Pri alternatíve na 1 vyučovaciu hodinu je vhodné, aby 

žiaci mali vopred naštudovaný text pre jednotlivé 

skupiny. 

 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie argumentácie žiakov, 

 riešenie úloh vo fáze hodnotenia, 

 vyplnený minútový lístok, 

 vyplnený lístok pri odchode. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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OBEHOVÁ SÚSTAVA, KRV 

ÚVOD  
Na tému Obehová sústava a krv nadväzujú ďalšie témy, a to Srdce, Cievy, Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy. Na každú 

z uvedených tém je vypracovaná metodika. Metodiky nie sú vzájomne podmienené, ale ich vzájomné použitie umožňuje 

žiakom vnímať vzájomné súvislosti a rozvíja rozličné kompetencie žiaka.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 2  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov, ktoré majú z bežného života a podnietiť ich túžbu dozvedieť sa viac o obehovej 

sústave človeka.  

 

Pýtajte sa: 

Otázka: 

Aký význam má krv? 

Žiaci už majú vedomosti o význame cirkulácie krvi pre prenos kyslíka a oxidu uhličitého z predchádzajúcich tém o dýchacej 

sústave. Pravdepodobne povedia, že krv rozvádza k bunkám kyslík z dýchacej sústavy a z buniek odvádza do dýchacej 

sústavy oxid uhličitý. 

Otázky: 

Predstavte si, že vášho kamaráta zrazilo auto a stratil veľa krvi. Aké následky môže mať strata krvi? 

Ako sa dá tomu zabrániť?  

 

Žiaci zrejme povedia, že výrazná strata krvi môže viesť až k smrti. 

Mnohí žiaci už počuli o možnosti darovať krv. K tejto odpovedi smerujte diskusiu. 

 

Výskumná otázka: 
 
Môže každý darovať krv kamarátovi? 

(Môžeš darovať krv kamarátovi?) 

Otázka môže vyvolať rôzne odpovede. Môže zaznieť, že to závisí od veku a deti nemôžu krv darovať, potom od rôznych 

ochorení a pod. Zrejme sa však všetci zhodnú v jasnej odpovedi, že darovať krv určitej osobe nemôže každý.  

Rozvíjajte so žiakmi diskusiu ďalej. Môžete žiakom pomôcť aj ďalšími otázkami: 

Otázka: 

Máme všetci rovnakú krv? 

 

Otázka pomôže žiakom premýšľať o ďalších zákonitostiach darcovstva, ktoré sa týkajú ďalších biologických faktorov krvi. 

Niektorí žiaci možno budú vedieť, že poznáme rôzne krvné skupiny, ktoré podmieňujú vhodného darcu a príjemcu krvi. 
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Otázky: 

Môžete darovať krv vášmu spolužiakovi, s ktorým sedíte? (Ktorý sedí pred vami, vášmu súrodencovi a pod. 

Ako by sme to mohli zistiť? 

 

Odpoveď bude závisieť od predchádzajúcich reakcií žiakov. Ak žiaci už vedia, že poznáme rôzne krvné skupiny a platia určité 

zákonitosti vo vzťahu k nim, pravdepodobne navrhnú, že potrebujú zistiť krvnú skupinu svojho kamaráta (súrodenca, ...), 

svoju krvnú skupinu (ak ju nepoznajú) a aj zákonitosti darcovstva, ak ich presne nevedia určiť. Ak žiaci o krvných skupinách 

nevedia, asi navrhnú vyhľadať si ďalšie informácie a na základe nich zodpovedať otázku.  

Je vhodné, aby si každý žiak vytipoval konkrétnu osobu (kamaráta, súrodenca, ...) na hľadanie odpovede, či by jej mohol 

darovať krv (zodpovedanie na konci vyučovacej hodiny). 

Otázky: 

Myslíte si, že by bolo užitočné, ak by to ľudia vedeli? 

Čo by ste urobili pre to, aby to ľudia vedeli? 

 

Zrejme povedia, že by bolo dobré, aby to ľudia vedeli, pretože to možno raz bude nevyhnutné pre ich život alebo pre niekoho 

z ich blízkych.  

Žiakom určite napadne veľa možností, ako napr. organizácia verejných akcií s možnosťou darovania krvi, zvýšenie 

informovanosti formou letákov, prednášok, konferencií a pod., pozvať ľudí na prednášku s odborníkmi.  

Povedzte žiakom: „Dnes budete takýto odborníci a boli ste pozvaní na vedeckú konferenciu, ktorá bude prístupná aj pre 

verejnosť.“ 

 

SKÚMANIE (CCA 9  MIN.): 
Zámer: Rozdeliť žiakom roly, vysvetliť princíp vedeckej konferencie a príprava žiakov na úlohu ich roly. 

 

PRÍPRAVA VEDECKEJ KONFERENCIE 

Ešte pred realizáciou vyučovacej hodiny rozhodnite, či žiakov rozdelíte do skupín ešte pred vyučovacou hodinou a  každej 

skupine pridelíte na naštudovanie daný text za domácu úlohu, alebo to budete realizovať až v tejto časti. V prípade, že si 

žiaci naštudujú daný text dopredu, táto fáza bude menej náročná a môžu si niektoré informácie k danej skupine odborníka 

pozrieť aj na internete. Aj v tomto prípade však žiakom ponechajte aspoň určitý čas, môžu medzi sebou v skupine 

diskutovať, čo sa dozvedeli a pod. Okrem toho možno nie všetci žiaci prídu na hodinu pripravení. 

 

Ak žiaci nedostali študijné texty skupín na domácu úlohu rozdeľte žiakov do 5 skupín, vysvetlite im princíp vedeckej 

konferencie a dohodnite čas potrebný na jednotlivé kroky konferencie podľa svojho uváženia. Sprístupnite žiakom v skupine 

text podľa pridelenej roly, a to v tlačenej verzii, v elektronickej forme a pod. (príloha). 

 

Úlohou žiakov je naštudovať text, pripraviť sa na vystúpenie a napísať si otázky, na ktoré nepoznajú odpoveď a chceli by sa 

opýtať odborníkov na konferencii. Každá skupina z odborníkov má svoj vlastný text podľa svojej roly, žiaci zo skupín médií 

(novinári) majú k dispozícii všetky texty a pripravujú otázky pre odborníkov, aby získali podklady na článok o darovaní krvi 

do miestnych novín (školského časopisu).  
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Po naštudovaní textu 1 žiak z každej skupiny odborníkov vystúpi na vedeckej konferencii, zvyšok skupiny sa bude môcť 

zapájať do diskusie, klásť otázky odborníkom a pod. (V prípade voľby skupiny NOVINÁR budú žiaci tejto skupiny kladú otázky 

odborníkom.) 

Žiakom prideľte rolu odborníkov a rolu novinárov: 

 skupina LEKÁR, 

 skupina PRACOVNÍK TRANSFÚZNEHO ODDELENIA, 

 skupina GENETIK, 

 skupina VEDEC,  

 skupina NOVINÁR (nepovinné). 

Poznámka: 

Čím viac sa žiaci vcítia do roly odborníkov, tým viac sú samostatní, majú túžbu objavovať a diskutovať o téme. Preto je 

vhodné, aby učiteľ vytvoril žiakom vhodné podmienky a prenechal im zodpovednosť a organizáciu v tejto časti vyučovacej 

hodiny žiakom.  

Rola novinára je nepovinná – môžete klásť otázky odborníkom na konferencii Vy. 

Podľa uváženia môžete zredukovať počet skupín odborníkov v prípade realizácie metodiky na 1 vyučovacej hodine.  

 

VYSVETLENIE (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Realizácia vedeckej konferencie, vystúpenie žiakov v jednotlivých skupinách, diskusia s odborníkmi. 

 

REALIZÁCIA VEDECKEJ KONFERENCIE 

Učiteľ moderuje vedeckú konferenciu. Privíta hostí, upozorní na prítomnosť tlače, uvedie prezentujúcich a po každej 

prezentácii otvorí diskusiu. Zapojiť sa do diskusie môže každý žiak – novinári aj žiaci v role odborníkov. Na otázky odpovedá 

prezentujúci žiak. Konferenciu ukončí učiteľ tým, že sa poďakuje odborníkom za príspevky aj médiám, ktoré budú informácie 

šíriť vo verejnosti. 

Poznámka: 

Aktivita rozvíja komunikačné kompetencie, argumentačné schopnosti v odborných otázkach, interpretáciu poznatkov o krvi 

a jej význame a podnecuje zvedavosť žiakov dozvedieť sa viac. Vedomosti žiakov sa stávajú kompaktnými, žiaci si formujú 

svoje názory a chápu aj širšie súvislosti. Prípravu a realizáciu konferencie zvládnu žiaci s minimálnymi inštrukciami. 

Moderovať konferenciu môže aj niekto z nich.  

Je možné, že žiakov začne zaujímať mnoho otázok, na ktoré nebudú vedieť odpovedať, alebo nebude časový priestor pre 

zodpovedanie všetkých otázok. Je vhodné, aby si žiaci tieto otázky zapísali a učiteľ im pomôže otázky zodpovedať aspoň 

čiastočne, ak na to bude priestor, prípadne ich vlastná zvedavosť motivuje k vyhľadaniu informácií na internete. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Doplniť informácie o obehovej sústave a krvi, vysvetlenie nových pojmov a zopakovanie zákonitostí darcovstva krvi. 

 

Preberte so žiakmi učivo k téme, môže použiť výklad, prezentáciu, video a pod. 

Zamerajte sa na: obehová sústava – čo ju tvorí a aký je jej význam, krv – zloženie a význam krvi, vysvetlenie pojmov 

hemoglobín a transfúzia, rozdelenie krvných skupín a ich význam pre darcovstvo krvi. 
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HODNOTENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku a upevniť získané poznatky o obehovej sústave. 

Úloha 1: Nakreslite schému znázorňujúcu všetky možnosti vhodného darcu a príjemcu krvi pre všetky krvné skupiny. 

Úloha 2: Na základe získaných poznatkov určite, či môžete darovať krv kamarátovi (vybranej osobe). 

Úloha 3: Môže váš kamarát darovať krv vám? 

 

Vyberte si jeden z nástrojov formatívneho hodnotenia (minútový lístok alebo lístok pri odchode), prípadne použite oba. 

Porozumenie princípom darovania krvi si môžete okrem úloh vo fáze hodnotenia overiť aj použitím minútových lístkov. Ak 

žiaci rozumejú učivu, ich vyplnenie bude rýchle. Minútové lístky môžete na konci hodiny pozbierať, alebo spoločne 

vyhodnotiť odpovede. Minútové lístky žiakom vytlačte, alebo premietnite na obrazovku. (Minútové lístky sú rôzne.)  

 

Minútové lístky: 

 

Lístok pri odchode: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Počet Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil/a. 

 

 

 

2 
zaujímavé fakty, ktoré ma najviac 
zaujali. 

 

 

 

1 otázku, ktorú stále mám. 
 

 

 

                     

                 Minútový lístok 

Meno: 

Téma: 

Dátum: 

Peter sa rozhodne darovať krv pacientovi s krvnou 
skupinou 0 po autonehode. Lekári mu však povedia, že 
nemôže darovať krv, lebo nemá vhodnú krvnú skupinu.  

 

Akú krvnú skupinu má Peter? 

 

 

                     

                  Minútový lístok 

Meno: 

Téma: 

Dátum: 

Tomáš sa rozhodne darovať krv pacientovi s krvnou 
skupinou B po autonehode. Lekári mu však povedia, že 
nemôže darovať krv, lebo nemá vhodnú krvnú skupinu.  

 

Akú krvnú skupinu má Tomáš? 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Realizácia konferencie môže byť v niektorých triedach časovo náročná. Preto zvážte, či poskytnete žiakom študijné texty 

dopredu, upravíte ich alebo zredukujete počet skupín odborníkov. Možnosťou je aj Alternatíva 2 – realizácia na 2 

vyučovacích hodinách, prípadne nahradenie inscenačnej hry štúdiom materiálov v skupine a následne zdieľaním obsahu 

spolužiakov a diskusiou. Vhodné je doplniť otázky na vyhľadávanie, napr.:  

Za aký počet darovania krvi získaš Janského plaketu? 

Čo je RH faktor a aký má vplyv na darcovstvo krvi? 

Ako vplýva RH faktor na tehotenstvo a vývoj plodu matky? 

Mnohí žiaci nepoznali svoju vlastnú krvnú skupinu, zisťovali si ju po vyučovacej hodine. 

Žiakom treba zdôrazniť rozdiely medzi:  

1. Systémom AB0 a RH faktorom, 

2. všeobecným darcom a príjemcom, 

3. transfúziou a infúziou. 

Vypracovanú metodiku je možné využiť aj v 8. ročníku.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou 2 je v tomto prípade realizácia metodiky na 2 vyučovacích hodinách s adekvátnym predĺžením každej fázy 

vyučovacej hodiny. 

Žiaci si v prípade záujmu môžu precvičiť povolené kombinácie krvných skupín (a tiež si prečítať viac informácií doma) na tejto 

stránke: 

http://www.mojakrvnaskupina.sk/darovanie-krvi/kto-moze-vyuzit-moju-krv?_ga=2.240297219.1009155775.1549568987-

912855170.1549568987# 

 

ZDROJE 
http://darujkrv.redcross.sk/som_prvodarca?gclid=EAIaIQobChMIv522rKyq4AIVFeR3Ch0EUQ-6EAAYAiAAEgKYNfD_BwE 

http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv 

http://www.krvneskupiny.weblahko.sk/Transfuzia-krvi.html 

http://www.mojakrvnaskupina.sk/darovanie-krvi/kto-moze-vyuzit-moju-krv?_ga=2.240297219.1009155775.1549568987-

912855170.1549568987# 
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OVPLYVŇUJE HRANIE POČÍTAČOVÝCH HIER ČINNOSŤ 

SRDCA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 

Srdce 
ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Opísať umiestnenie srdca v organizme 

 Označiť na obrázku jednotlivé časti srdca (predsiene, 
komory, chlopne) 

 Popísať funkcie jednotlivých častí srdca 

 Vymenovať najväčšie žily a tepny, ktoré do srdca 
vstupujú a z neho vystupujú 

 Rozlíšiť fázy činnosti srdca podľa animácie 

 Popísať malý (pľúcny) a veľký (telový) krvný obeh 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Pozorovať/merať 

 Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Vysvetliť význam transportu krvi pre človeka. 

Podľa zvoleného variantu: 

 Ovládať základy práce s meracím systémom (Coach, Vernier a pod.) 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa učia nazerať na anatómiu a fyziológiu srdca komplexne, uvedomia si rozdiely a súvislosti medzi malým a veľkým 

krvným obehom. Krvný obeh začnú vnímať v súvislosti s fyziológiou ľudského tela ako celku. Význam cirkulácie krvi vo 

vzťahu k obehovej, dýchacej, tráviacej a vylučovacej sústave spájajú s funkciami krvi. 

Žiaci o činnosti srdca často počuli a môžu mať skúsenosti z bežného života napr. s meraním tepu, krvného tlaku, možno 

počuli o EKG.  Budú mať príležitosť o týchto skúsenostiach spolu diskutovať a vzájomne si ich zdieľať. Bez názornosti si 

ťažko predstavujú malý a veľký krvný obeh, či rôzne iné vzťahy. Žiackym bádaním odhaľujú súvislosti medzi činnosťou 

srdca a frekvenciou tepu, nameraným krvným tlakom, alebo zoznámia sa s tým, ako čítať EKG. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Nasmerované bádanie 

 Frontálna/skupinová forma (podľa variantu) 

 

Podľa zvoleného variantu: 

Variant 1 

 Mobilné zariadenie s fotoaparátom a s aplikáciou na 
záznam tepu (link je v metodike), tlakomer, fitnes 
náramok s meraním tepovej frekvencie a pod. 

 Wifi 

 Model srdca (zostavený vopred, návod v metodike, 
nepovinné) 

Variant 2 

 Počítač, projektor, 
 Merací systém Coach alebo Vernier, senzor na 

meranie tepu, prípadne EKG. 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Predikčná karta, záznam z pozorovaní/meraní, riešenia úloh vo fáze reflexie, minútový lístok, metakognícia. 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD. 
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SRDCE  

ÚVOD  
Téma Srdce nadväzuje na predchádzajúce učivo zamerané na obehovú sústavu a krv. Žiaci už majú základné informácie 

o význame krvi a o tom, aký význam má cirkulácia krvi pre život človeka. Téma Srdce sa zameriava predovšetkým na 

anatómiu a fyziológiu ľudského srdca, čo je pre žiakov ťažká a abstraktná téma.  

Vypracovaná metodika je samostatne použiteľná, teda nie je podmienená inými metodikami. K metodike je vypracovaná aj 

samostatná príloha – postup na výrobu modelu činnosti srdca, ktorý môže učiteľ po zvážení použiť na nasledujúcich 

vyučovacích hodinách (Cievy, Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy) pre upevnenie a prehĺbenie vedomostí a lepšiu 

predstavu žiakov o stavbe a činnosti srdca.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Motivovať žiakov výskumnou otázkou, na ktorú budú žiaci hľadať odpoveď vlastným bádaním.  

 

Žiaci už majú základnú predstavu o stavbe srdca a jeho činnosti, jednak z prírodovedy na 1. stupni, ale aj zo skúsenosti, keď 

mohli počuť tlkot vlastného srdca, merali si, prípadne videli niekoho z rodiny merať krvný tlak, tep a pod. Motivujte žiakov 

otázkami: 

Otázky: 

Pracuje (zdravé) srdce stále rovnako? 

Čo môže ovplyvniť činnosť srdca? 

 

 Žiaci pravdepodobne povedia, že srdce nepracuje stále rovnako. Možno ich napadne vlastná skúsenosť, keď cítili, že im 

srdce „bije“ rýchlejšie po fyzicky namáhavej aktivite, po behu a pod. Zrejme im napadne aj zmena krvného tlaku, o ktorej 

buď počuli, alebo mali vlastnú skúsenosť. Rozdajte žiakom Predikčné karty, ktoré budú vypĺňať (správnosť predpokladu si 

overia na hodine alebo doma): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiakom zrejme napadne, že činnosť srdca môžu ovplyvniť rôzne fyzické aktivity (beh, šprint, ...), stres, ochorenia srdca a pod. 

Motivujte ich ďalej výskumnou otázkou. Ešte predtým je však vhodné opýtať sa žiakov na ich skúsenosti s počítačovými 

hrami:  

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

 

1. Čo môže ovplyvniť činnosť srdca? 

Hypotéza: 

 

2. Ovplyvňuje hranie počítačových hier činnosť 

srdca? 

Zaškrtni: 

a) áno                  b) nie                  

 

Bol tvoj predpoklad správny? 
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Otázky: 

Hrávate počítačové hry? Aké? 

Výskumná otázka: 

Ovplyvňuje hranie počítačových hier činnosť srdca? 

 

Žiaci sa predtým zrejme nezamýšľali nad vplyvom počítačových hier na činnosť srdca. Cieľom je zaujať žiakov, prehĺbiť ich 

zvedavosť a rozvíjať ich vlastné kritické myslenie. Názory žiakov sa môžu líšiť. Žiaci možno povedia, že to závisí aj od typu 

počítačovej hry – či je stresujúca pre naše telo (rôzne bojové hry so streľbou a pod.), alebo s detským motívom (napr. 

zbieranie ovocia na farme a pod.). Pýtajte sa na vplyv týchto typov hier na srdce. Žiaci zrejme povedia, že hranie hry, kde sú 

v očakávaní a v napätí, je pre telo a aj srdce stresujúce. 

Pokračujte v diskusii a rozvíjajte výskumnú otázku: 

Otázka: 

Ako môže hranie počítačových hier ovplyvniť činnosť srdca? 

 

Cieľom je prehĺbiť logické a kritické premýšľanie žiakov, hľadať súvislosti a pod. Žiaci by mali dospieť ku konkrétnym 

hypotézam, napríklad: Hranie určitých typov počítačových hier zvyšuje krvný tlak. Pri hraní počítačových hier s tematikou 

streľby sa zrýchľuje srdcový tep. 

Poznámka 

Môžete skúmať nielen vplyv počítačových hier na činnosť srdca, ale napr. aj vplyv sledovania napínavých videí, z čoho by 

žiaci mohli vyvodiť aj vplyv hororových filmov na srdce a pod.  

Zaujímavé v tomto ohľade môže byť aj sledovanie záznamu, ktorý zobrazuje Alexa Honnolda, ako lezie po skalách bez 

istenia. Niektorý žiaci mali po sledovaní videa zvýšený tep.  

Link na video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=h6BDSTndijA 

Problematika poskytuje žiakom zaujímavý obraz o činnosti ľudského srdca a faktoroch, ktoré ho môžu ovplyvniť. Žiaci, ktorí 

pili energetické nápoje, boli prekvapení z nameraných výsledkov tlakomerom. Žiaci si diskusiou o takýchto príkladoch môžu 

uvedomiť, že na srdce pôsobia stravovacie návyky (káva, energetické nápoje a pod.), ale aj stres a napätie a uvedomia si 

prepojenie fyzického a duševného zdravia. Rozšíreným príkladom sú aj reakcie ľudí, ktorí vďaka virtuálnej realite zažili strach 

(napr. pri zoskoku z mrakodrapu a pod.) napriek tomu, že si uvedomovali, že túto situáciu reálne nezažívajú a stoja na 

podlahe. Reagujú však podľa záznamu virtuálnej reality. Tieto príklady môžete so žiakmi rozobrať v prípade vlastného 

uváženia, ak budete mať dostatok času alebo v prípade realizácie metodiky na 2 vyučovacích hodinách ako praktické 

cvičenie. 

 

Otázky: 

Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)? 

Ako by sme mohli pozorovať činnosť srdca? 

 

Žiakom zrejme napadne, že na zistenie (overenie) potrebujú urobiť experiment, pri ktorom budú monitorovať činnosť srdca 

pred a počas hrania počítačových hier. Možno povedia, že by sme mohli sledovať frekvenciu tepu, merať krvný tlak, EKG.  

Na výskumnú otázku žiaci získavajú odpoveď nasmerovaným bádaním. Učiteľ nechá priestor žiakom, aby navrhli postup 

a potom zvolí variant práce, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Možnosťou je ukázať prístup(y) s asistenciou žiaka celej triede 

(časovo menej náročné, najmä pri meracích systémoch), alebo zvoliť prácu v skupinkách alebo oboje. Spolu so žiakmi zvoľte, 
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vplyv akých činností a aktivít na činnosť srdca budete pozorovať, a podľa toho nastavte podmienky, napr.: v kľude/10 

drepov, v kľude/10 klikov a pod., skupiny: chlapci/dievčatá, športovci/nešportovci a pod.  

Žiaci si doma overia, ako hranie počítačových hier ovplyvňuje činnosť srdca (vhodná je napr. aj mobilná aplikácia Stress 

Locator, kde si môžu merať aj úroveň stresu). Dôležitý je aj typ počítačovej hry. 

Poznámka: 

Pri práci v skupinkách odporúčame vytvorenie maximálne 3-členných skupín. Žiakom oznámte plánovaný čas trvania 

činnosti. 

Pri výbere rôznych variantov na hodine si žiaci uvedomia, že vonkajšiu činnosť srdca môžeme pozorovať rozdielnymi 

prístupmi a učia sa hľadať a prehodnocovať rôzne bádateľské postupy. V závere vyučovacej hodiny môžete so žiakmi 

diskutovať o rôznych prístupoch.  

 

Môžete priamo na hodine skúmať aj činnosť srdcovej činnosti počas hrania PC hry. Treba však zvážiť čas a pripraviť dopredu 

vhodnú hru. 

Varianty pre aktivitu: 

Variant 1: Meranie srdcového tepu priložením prstov (bez akýchkoľvek pomôcok) 

Variant 2: Meranie srdcového tepu pomocou mobilnej aplikácie 

Variant 3: Meranie srdcového tepu pomocou meracieho zariadenia (Coach, Vernier a pod.) a príslušného senzora 

Variant 4: Meranie krvného tlaku pomocou tlakomeru 

Variant 5: Meranie tepovej frekvencie s fitnes náramkom 

Variant 6: Meranie EKG pomocou meracieho zariadenia (Coach, Vernier a pod.) a senzora na meranie EKG 

 

Variant 1: Meranie srdcového tepu priložením prstov (bez akýchkoľvek pomôcok) 

Pred meraním ukážte žiakom, ako správne palpačne merať pulz. 

Variant 2: Meranie srdcovej činnosti pomocou mobilnej aplikácie  

Použite akúkoľvek dostupnú aplikáciu na meranie tepu, prípadne krvného tlaku. Môžete si zvoliť napr. aplikáciu Stress 

Locator, alebo inú voľne dostupnú aplikáciu.  

Aplikáciu si môžu žiaci stiahnuť na hodine (potrebné je pripojenie na internet), kvôli časovej náročnosti a komplikáciám však 

odporúčame, aby si žiaci aplikáciu stiahli doma pred hodinou do svojich mobilov, alebo im ju stiahnite do tabletov. Tento 

spôsob merania síce nie je celkom presný, (výsledok skresľuje potenie prstov, špina na fotoaparáte mobilu, pohyb a  pod.), 

ale žiakov motivuje, vzbudzuje zvedavosť a učia sa kriticky vyhodnocovať správnosť postupu pri meraní a zamýšľať sa nad 

možnými chybami merania a ich odstránením. Žiaci môžu merať hodnotu pulzu opakovanie (napr. 3-krát) a vypočítať si 

priemernú hodnotu. 

 

Aplikácia Stress Locator:  

https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/ (postačuje verzia zadarmo)  

 

 

Variant 3: Meranie srdcového tepu pomocou meracieho zariadenia (Coach, Vernier a pod.) a príslušného senzora 

Práca s meracími prístrojmi je náročnejšia na čas, preto ju odporúčame v prípade práce v odbornej učebni, kde máte 

nachystané pomôcky a dostatočné množstvo meracích zariadení. Časová náročnosť závislí aj od skúseností žiakov s meracími 

systémami. 
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Obr. 1:    Prostredie aplikácie Stress Locator, A. Mišianiková,  

screenshot zo stránky https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/ 

Poznámka: 

Aplikácia Stress Locator ponúka bohaté funkcie. Pre presné meranie je potrebné nastaviť vek používateľa. Meranie trvá 

minimálne 2 minúty a už počas jeho priebehu sa dajú pozorovať priebežne namerané hodnoty. 

Aplikácie pred meraním ponúka na výber z niekoľkých typov merania – prevencia, pred spaním, po spánku, pred stresovou 

situáciou a po nej, či meranie pred a po fyzickej aktivite.  K dispozícii je tiež náhľad na údaje „Expert view“, ktorý zobrazí 

detailnejšie údaje a grafy. Pred začiatkom merania vyberiete spôsob, buď pomocou LED diódy a kamery smartfónu, alebo 

pomocou už spomínaného oxymetra (pri jeho zakúpení, nepovinné).  

Aplikácia umožňuje merať: 

Aktuálny srdcový pulz 

POINCARÉ: jedna z techník používaných pre zobrazenie srdcovej aktivity, používaná pre zistenie niektorých srdcových 

chorôb a správneho fungovania srdca. 

Variabilita srdečného pulzu: zobrazuje variabilitu pulzu medzi jednotlivými údermi srdca. Čím vyššia je, tým lepšia je fyzická 

kondícia. Ak sú zmeny pulzu menej výrazné, ide pravdepodobne o únavu organizmu. 

Spektrum variability srdcovej frekvencie (HRV) – Zobrazuje výkonovú spektrálnu hustotu HRV. Graf určený pre terapeutov 

a expertov. 

Žiakom môžete priblížiť aj ďalšie výhody aplikácie Stress Locator, a to tréning rýchlejšieho uvoľnenia sa a sústredenia, a tým 

aj efektívnejšieho učenia alebo inej práce (viac v metodike Prečo pracovať na oddychu?). 

(Zdroj: Fero Chovaňák: Stress Locator: Ovládajte stres a naučte sa relaxovať s aplikáciou. [on-line] 30.12.2014, cit. 27.8.2017, 

dostupné z https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/). 

 

Variant 4: Meranie krvného tlaku pomocou tlakomeru 

S asistenciou žiaka ukážte žiakom meranie krvného tlaku pomocou tlakomeru. Zvážte, či meranie tlakomerom zvládnu žiaci 

aj samostatne v skupinkách. 

 

Variant 5: Meranie tepovej frekvencie s fitnes náramkom 

V tomto prípade bude meranie rýchle, môžete jednoducho overiť aj vplyv hrania počítačovej hry na činnosť srdca. Žiaci si 

však nevyskúšajú postupy pri meraní ako v prípade iných variantov, kde môžu diskutovať aj o chybách merania (ako napr. 

v prípade mobilných aplikácií). 
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Variant 6: Meranie EKG pomocou meracieho zariadenia (Coach, Vernier a pod.) a senzora na meranie EKG 

Pri tomto variante môžu mať žiaci problém s pochopením EKG. Môže však doplniť iné merania. Žiaci si však môžu všímať 

pravidelnosť cyklov a sledovať, či záznam nepoukazuje na nepravidelnosť srdcovej činnosti a pod. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 18  MIN.): 
Zámer: Vyhodnotiť výsledky meraní a oboznámiť žiakov s anatómiou a fyziológiou srdca. 

 

Nadviažte na žiacke pozorovania, pokusy, merania a pýtajte sa žiakov: 

Otázky: 

Čo ste na základe vašich meraní a pozorovaní zistili? 

Čo z toho vyplýva? 

Môžu podľa vás počítačové hry ovplyvniť činnosť srdca? Akým spôsobom? 

 

Žiaci by mali v krátkosti zhrnúť svoje zistenia, zovšeobecniť výsledky a vyvodiť závery. Na základe vlastných meraní by mali 

predpokladať odpoveď na výskumnú otázku, či aj počítačové hry môžu ovplyvniť činnosť srdca. Povedzte žiakom, že svoj 

predpoklad overia doma použitím zvoleného prístupu pozorovania činnosti srdca. 

Pokračujte sprístupnením učiva o ľudskom srdci. Oboznámte žiakov zvoleným prístupom s anatómiou a fyziológiou srdca. 

Vhodné je použiť obrázky, animácie, video, prezentáciu a pod. Vhodné je tiež prepojiť fyziológiu srdca s meraniami, ktoré 

žiaci na hodine robili (tep, krvný tlak, ...). 

Pri anatómii srdca sa zamerajte na popis srdca a funkciu jednotlivých častí: horná a dolná dutá žila, pľúcnica, aorta 

(srdcovnica), predsiene, komory, chlopne. 

Pri fyziológii srdca sa zamerajte na vysvetlenie malého (pľúcneho) a veľkého (telového) krvného obehu. 

Odporúčané: Planéta vedomostí, Učiteľská sekcia: Názov: Stavba a funkcie srdca 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/minutovy_objem_srdca_obehova_sustava_prevodovy_system_prie

tok_krvi_cez_organy_refulacia_nervovou_sustavou_regulacia_hormonalnou_rytmus_srdce_srdcovy_cyklus_stimulator_sy

stolicky_tolak_vnutorna_stavba_vonkajs_t.html 

  

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov. 

 

Zadajte žiakom nasledujúce úlohy: 

Úloha 1: Schematicky nakreslite a popíšte stavbu srdca. 

Úloha 2: Nakreslite a popíšte vlastnými slovami malý a veľký krvný obeh. 

 

Žiaci môžu kresliť a popisovať obrázky a schému do zošita, v skicári a pod., prípadne do minútového lístka (v závere 

metodiky). Motivujte žiakov, aby stavbu srdca a schému malého a krvného obehu žiaci zakreslili najprv bez pomoci učebnice 

a iných pomôcok. Ak by však žiaci mali problém, nech si zakreslia obrázky podľa učebnice, prípadne z plagátu, premietnutého 

obrázka na tabuli a pod. 
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Ak ste na hodine neskúmali činnosť srdca počas hrania počítačovej hry, zadajte žiakom domácu úlohu. 

Domáca úloha: 

Zistite, či hranie počítačových hier ovplyvňuje činnosť srdca. 

 

Žiaci si môžu zvoliť merací prístup, aký im najviac vyhovuje, napr. tlakomer, meranie pulzu a pod. Povedzte žiakom, že by 

bolo vhodné, ak by im s meraním niekto pomohol a pokus by mali zopakovať aspoň 2-krát. Môžete ich požiadať, aby úlohu 

vypracovali v elektronickej forme a zaslali mailom alebo inak zdieľali kvôli kontrole a vyhodnoteniu. Vhodné je na ďalšej 

hodine aspoň v krátkosti nadviazať na túto úlohu a spolu so žiakmi zhrnúť, k čomu dospeli. 

 
Minútový lístok: 
 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Schematicky nakresli a popíš 

Stavbu srdca Malý a veľký krvný obeh 

  

 
 
Ak budete mať časový priestor, na záver vyučovacej hodiny rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia 
Metakogníciu: 
 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Otázka Odpoveď 

Čo som robil/a na dnešnej 

hodine? 

 

Čo nové som sa dnes naučil/a?  

Čo by som sa chcel/a o tejto 

téme ešte dozvedieť? 

 

Čo sa mi na dnešnej hodine 

páčilo? 
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Dobrovoľná úloha: 

Študenti, ktorých zaujala téma Srdce, sa môžu pokúsiť doma zhotoviť model srdca podľa postupu (Pomôcka pre učiteľa). 

Pomocou vytvoreného modelu môžu títo žiaci svojim spolužiakom demonštrovať stavbu srdca a funkciu jednotlivých častí 

ako aj rozdiel medzi veľkým a malým krvným obehom. Žiaci môžu ukázať a predviesť model na nasledujúcej hodine (žiaci sa 

však môžu zašpiniť farbivom), alebo natočia video, prípadne zhotovia fotodokumentáciu s popisom a sprístupnia 

spolužiakom vo vopred dohodnutej forme (odporúčané). Učiteľ môže toto video použiť pre demonštráciu na svojich 

vyučovacích hodinách. Alternatívou je, že ešte pred touto vyučovacou hodinou zadáte úlohu žiakom, alebo si daný model 

srdca vytvoríte, prípadne ho už máte vytvorený žiakmi a využijete ho vo fáze uvedomenia si významu. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Časová náročnosť postupu výrazne závisí od zvolených variantoch a úrovni žiakov, ako aj ich skúsenosťami 

s bádateľskými aktivitami. 

2. V prípade merania aplikáciou je vhodné, aby žiaci mali vopred nainštalovanú aplikáciou v smartfóne alebo na 

tablete. Použite dostupnú aplikáciu, ktorá je podľa vás vhodná. Diskutujte so žiakmi o obmedzeniach daného 

postupu merania, vysvetlite žiakom, že meranie nebude úplne presné. Napriek tomu práca s aplikáciou žiakov veľmi 

baví, motivuje dozvedieť sa o činnosti srdca viac, žiaci sa učia navrhovať presnejšie spôsoby merania a zákonitosti 

vedeckej práce. 

3. Napriek časovej náročnosti je možné pri vhodnej príprave stihnúť merania počas 1 vyučovacej hodiny, závisí to však 

aj od žiakov a zvoleného variantu. 

4. Postup bol vhodný aj pre dištančnú formu výučby. 

5. Téma má tiež výchovný charakter. Žiaci si vplyv fyzickej aktivity na činnosť srdca uvedomujú, ale vplyv stresu 

a napätia na srdce a celkovo na ľudský organizmus iba veľmi málo, alebo vôbec. Tieto aktivity môžu podnietiť 

diskusiu zameranú na poškodenia a ochorenia srdca a ciev (nasledujúca vyučovacia hodina). Štatistiky poukazujú na 

veľké množstvo detí, ktoré v danom veku trávia hraním počítačových hier aj 2 – 3 a viac hodín denne. Môžete preto 

diskutovať aj o iných vplyvoch, ktoré časté a dlhé hranie PC hier má na ľudský organizmus (málo pohybu, zhoršenie 

zraku, sociálna izolácia a pod.). Situáciu zhoršila aj mimoriadna situácia, keď niektorí žiaci hrávali hry často až do 

večera. 

6. Výsledky merania po hraní niektorých počítačových hier, ale aj napínavom videu, prekvapili nielen žiakov, ale 

dokonca aj ich rodičov, ktorí si to chceli sami vyskúšať. Táto skúsenosť im pripadala priam neuveriteľná. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je realizácia praktického cvičenia na 2 vyučovacích hodinách. Žiaci by mali na merania viac času, môžu si 

overiť vplyv hrania PC hier alebo napínavých filmov už na vyučovacej hodine. Rozšírenie časovej dotácie umožňuje realizovať 

viac meracích prístupov a porovnať ich výhody, nevýhody a pod. 

ZDROJE 
1. How make heart ou pop bottles. Heart model. [on-line] cit. 27.8.2017, dostupné z 

http://www.ehow.com/how_7813129_make-heart-out-pop-bottles.htm 
2. You Can Live Your Dreams: Alex Honnold Compilation 2014. In You Tube [on-line] 6.2.2016, cit. 20.8.2018, dostupné 

z https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=h6BDSTndijA 
3. Fero Chovaňák: Stress Locator: Ovládajte stres a naučte sa relaxovať s aplikáciou. [on-line] 30.12.2014, cit. 

27.8.2017, dostupné z https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/ 
4. Planéta vedomostí: Stavba a funkcie srdca. [on-line] cit. 27.8.2017, dostupné z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/minutovy_objem_srdca_obehova_sustava_prevodovy_sys
tem_prietok_krvi_cez_organy_refulacia_nervovou_sustavou_regulacia_hormonalnou_rytmus_srdce_srdcovy_cy
klus_stimulator_systolicky_tolak_vnutorna_stavba_vonkajs_t.html 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 

Návod na výrobu modelu srdca (nepovinné) 

Princíp: 

Ľudské srdce pumpuje krv celým telom pomocou tepien, vlásočníc a žíl. Srdce je rozdelené do 4 komôr: pravé komory 

pumpujú okysličenú krv z pľúc do zvyšku tela a ľavé komory prenášajú odkysličenú krv do pľúc. Funkcie srdca 

môžeme ilustrovať pomocou plastových fliaš, pomocou ktorých vytvoríme model ľudského srdca. Použité fľaše 

reprezentujú komory, sfarbená voda predstavuje okysličenú a odkysličenú krv, hadičky znázorňujú žily a tepny, klipy 

predstavujú chlopne. 

 

Pomôcky na vytvorenie modelu srdca 

 4 malé plastové fľaše s vrchnákom 

 lepiaca páska 

 2 veľké klipy 

 2 plastové lieviky 

 2 kusy čistej vinylovej hadice, 1-1/2 stopy dlhá každá z nich 

 2 kusy vinylovej hadice, 4 palce 

 červené a modré potravinárske farbivo / farba na vajíčka 

 maskovacia páska 

 modelovacia hlina (plastelína) 

 kladivo a klinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 1    Schéma modelu srdca (vľavo) a vytvorený model (vpravo) 

How make heart ou pop bottles. Heart model. [on-line] cit. 27.8.2017, dostupné z 
http://www.ehow.com/how_7813129_make-heart-out-pop-bottles.htm 
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ČO ZNAMENAJÚ  TIETO  ČÍSLA?   

90/60   100/70   120/80   140/90   150/100 
Tematický celok/ Téma ISCED/Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo/Srdce  
Praktické cvičenie:   
Testovanie funkcie kardiovaskulárneho systému  

ISCED 2/ 7. ročník 
ISCED 3/ 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Analyzovať, interpretovať, triediť a hodnotiť in-
formácie/príčiny vzniku vysokého krvného tlaku 
u detí a dospelých 

 Zistiť príčiny vysokého krvného tlaku u detí, 
vysvetliť dôležitosť prevencie  tohto ochorenia 

 Zistiť, čo sa odohráva v ľudskom tele v kľude a pri 
aktívnom pohybe (namáhavej činnosti) 

 Diskutovať o význame a praktických dôsledkoch 
negatívnych javov v súvislosti s obehovou sústavou 

 Aplikovať  osvojené spôsobilosti a vedomosti na 
podporu svojho zdravia 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 

 Opísať obehovú sústavu/srdce, cievy  a telové tekutiny – krv a miazga/ 

 Vysvetliť funkcie obehovej sústavy/pohyb telových tekutín a tým prenos látok v organizme/ 

 Odmerať krvný tlak tlakomerom 

Riešený didaktický problém 

Zvládať prípadné poškodenia obehovej sústavy konkrétne vysokého  krvného tlaku, ktorý v súčasnej dobe nie  
je výsadou len dospelých, môže byť životne dôležité. Žiaci by mali  byť informovaní, že dnešná doba prináša 
i mnoho nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ich zdravie poškodiť, či môžu sa dostať do situácie, že niekto 
v ich okolí bude mať ťažkosti v dôsledku vysokého krvného tlaku. Metodika ponúka žiakom možnosť vlastným 
skúmaním získať odpovede na otázky: Čo by sme mali v každom prípade vedieť o krvnom tlaku? Všimnem si, 
že mám vysoký krvný tlak, a aké sú jeho hodnoty ? Aký cieľ má liečba? Čo môžeme urobiť pre normalizáciu 
tlaku? Ako si správne merať krvný tlak a čím? Čo by sme nemali  podceňovať? Rozhodujúcim faktorom je 
včasná diagnostika, liečba a normalizácia vysokého krvného tlaku.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Didaktická hra „Textové puzzle“ 

 Skupinová práca (2-4  žiaci v skupine) 

 Textová puzzle, nožnice, papier, písacie potreby 

 Počítač/tablet 

 Pracovné listy (príloha) 

 Tlakomer/senzor tlaku a meracie zariadenie 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenia úloh, analýza žiackych výstupov, metakognícia.  

 

Autor: RNDr. Valéria Šmajdová
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PRAKTICKÉ CVIČENIE:  
TESTOVANIE FUNKCIE KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU  

ÚVOD  
Daná metodika je vhodná pre žiakov základnej i strednej školy kde sa učí biológia a taktiež i pre zdravotné školy.  

Metodika v ZŠ štandardne nadväzuje na tematický celok „Človek a jeho telo“ so zameraním na témy: Srdce a Poškodenie 

a ochorenie obehovej sústavy. Umožňuje overiť prostredníctvom praktickej aktivity nácvik merania krvného tlaku 

tlakomerom a súčasne uvedomiť si dôležitosť významu a nevyhnutnosť starostlivosti o obehovú sústavu.   

Text vyznačený svetlomodrou farbou znamená predpokladanú odpoveď.   

PRIEBEH VÝUČBY  
Jednotlivé fázy vyučovacej hodiny budú explicitne uvedené názvom (spolu s predpokladanou časovou dotáciou). Využívať 

budeme model 5E. Tento model sa ukazuje byť  vhodným modelom na uplatňovanie konštruktivistických a bádateľských 

prístupov k vzdelávaniu.  

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.):    
Zopakujme si čo už vieme        

Žiaci pracujú v 2 až 3 členných skupinách. Prácu skupín zhodnotí učiteľ spolu so žiakmi formou frontálneho rozhovoru 

a vzájomnej diskusie s jednotlivými skupinami.  Úloha 1 /má tri časti: A, B, C/ 

Úloha 1  

Žiaci si  prečítajú pozorne nasledujúci text a písomne odpovedajú na otázku A a B:            
Prestavte si na záhrade čerpadlo so zavlažovacím systémom, ktorú tvorí hadica. Čerpadlo vháňa do hadice vodu a tá pôsobí 
tlakom na vnútorné steny hadice. Keď zvýšite výkon a teda obrátky čerpadla, zvýši sa i tlak vyvíjajúci vodou na vnútornú 
stenu hadice. Niekedy sa to môže prejaviť tým, že sa hadica „krúti“ ako had. Hadice sú zámerne vyrábané z pružného 
materiálu a čerpadlo  musí byť určitým spôsobom dimenzované, aby bolo schopné daný systém zvládnuť.  

A/ Čo je krvný tlak? Žiaci napíšu čo rozumejú pod pojmom krvný tlak:  

Je to tlak, ktorým tekutina  zvaná krv pôsobí na steny ciev.   
B/ Čo je krvný obeh? Žiaci napíšu čo rozumejú pod pojmom krvný obeh: 
Prúdenie krvi v uzavretom systéme ciev, ktorý zabezpečuje rozvod živín a kyslíka do celého tela a odvod oxidu uhličitého a 
odpadových látok. 
C/ Doplňovačka:  Žiaci doplnia z nasledovnej ponuky  slová a slovné spojenia do textu:  
Text: V ľudskom tele je čerpadlom naše srdce. Namiesto hadíc sú tu cievy /žily,  tepny, vlásočnice/ a kvapalinou je krv. Ide 
o uzavretý systém ciev, ktoré ak sú zdravé, majú určitú pružnosť a teda flexi-bilitu. Srdce je prispôsobené na určitý výkon a 
je schopné  tento výkon meniť  na základe rady okolností. Z hľadiska regulácie krvného tlaku najtenšie cievky vlásočnice 
prenášajú kyslík do tkanív. Tieto tenké cievky  sa rozťahujú a zmršťujú   v rytme v akom tepe - pulzuje vaše srdce. Pružnosť  
a kvalita  ich stien sú dôležité a zohrávajú pri regulácii krvného tlaku dôležitú úlohu.  

SKÚMANIE (CCA 6  MIN.):   
Základné pojmy zrozumumiteľne: Čo všetko  potrebujete vedieť?  

Príbeh:  Pri preventívnej prehliadke  vám lekár zistil,  že máte vysoký krvný tlak. Hodnoty "vyskočili" nad bežnú normu  
"120/80". Lekár bez váhania predpísal  liek  aby sa vám tlak vrátil do normálu. Upozornil vás na riziká,  ktoré s vysokým 
krvným  tlakom súvisia. Odporučil vám kúpiť si tlakomer, aby ste si pravidelne kontrolovali hodnoty tlaku doma a zapisovali 
si ich. V prípade ak by sa vám tlak opäť zvýšil, máte opäť prísť  a nastaví vám  vyššie dávky lieku.  
Úloha 2 Lekár je spokojný a vy tiež. Myslíte si, že máte vyhrané?  
Napíšte predpoklad:................................................................................................................................ 
Zdôvodnite ho: ........................................................................................................................................ 
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Optimálny krvný tlak je základom zdravia každého človeka. V súčasnej dobe však veľmi málo ľudí už v mladom veku má 
normálny krvný tlak. 

*Učiteľ kladie žiakom otázky, prebieha diskusia:  

Ćím sa meria krvný tlak? /tlakomer/ 

Aká je normálna hodnota tlaku zdravého dospelého človeka? 120/80 mmHg  

V akých hodnotách sa uvádzajú? v milimetroch ortuťového stĺpca  

Čo znamená prvé číslo pred lomkou? tlak krvi pri systole komôr /systola = zmrštenie, krv sa zo srdca vytláča/ 
Čo znamená druhé číslo za lomkou? tlak krvi pri diastole komôr /diastola = uvoľnenie - ochabnutie, srdce sa krvou plní/ 

VYSVETLENIE (CCA 8  MIN.): 
Majte svoj tlak pod kontrolou  

Po predchádzajúcej diskusii prebieha samostatná práca žiakov. 

Úloha 3  Čo znamenajú tieto čísla?    90/60,    100/70,     120/80,      140/90   150/100  

Zistite čo znamenajú odborné pojmy normotenzia, hypotenzia, hypertenzia. Odpovede zapíšu do pracovného listu.  

Normotenzia: Normotenzia je odborný názov pre normálny krvný tlak /pohybuje v rozmedzí nad 90/60 mmHg a pod 140/90 

mmHg., ideálny tlak je 120/80 mmHg 

Hypotenzia: Hypotenzia je odborný názov  pre nízky krvný tlak/dosahuje hodnoty nižšie než 90/60 mmHg 

Hypertenzia: Hypertenzia je odborný názov pre vysoký krvný tlak / pohybuje sa v rozmedzí 140/90 mmHg, 

Učiteľ vedie následne rozhovor, diskusiu prostredníctvom otázok so žiakmi tak, že odpovede žiaci vyhľadávajú na internete. 

Čo je prejavom a príčinou vzniku nízkeho krvného tlaku /hypotenzie/?  

Žiaci diskutujú a pátrajú po prejavoch a príčinách hypotenzie práca s PC – internet  

Predpokladané odpovede: 
Prejavy nízkeho krvného tlaku: nedostatočne prekrvené niektoré dôležité orgány – napr. mozog alebo obličky, spôsobuje  
závrate, mihanie pred očami, hučanie v ušiach alebo zimomravosť. Zvyčajne nebýva nebezpečný a u niektorých ľudí je úplne 
bežný. Potrebné je poradiť sa s lekárom, obzvlášť pokiaľ vznikne náhle. Niekedy totiž môže byť dôsledkom nejakého 
nesúvisiaceho ochorenia. 

Príčiny nízkeho krvného tlaku:  
1. Nevhodne vedená liečba: týka sa  predovšetkým kardiovaskulárnych chorôb. Najmä u starších pacientov môžu lieky na 
hypertenziu znížiť tlak až príliš.  
2. Podvýživa a dehydratácia: zníženie krvného tlaku môže spôsobiť i nedostatočný príjem potrebných vitamínov a tekutín.  
3. Ochorenie periférnych nervov alebo ich poškodenie: napríklad v prípade roztrúsenej sklerózy alebo mozgových nádorov. 

4. Poruchy endokrinného systému: nízky tlak môže signalizovať rôzne endokrinologické ochorenia, ako je porucha funkcie 

nadobličiek alebo štítnej žľazy.  

Čo je prejavom  a príčinou  vzniku vysokého krvného tlaku (hypertenzie)?    

Žiaci diskutujú a pátrajú po prejavoch a príčinách hypertenzie práca s PC – internet. 

Prejavy vysokého krvného tlaku: infarkt srdcového svalu alebo cievna mozgová príhoda, a to v podobe krvácania do mozgu 

Príčiny vysokého krvného tlaku:  

1.Nadváha a obezita. 

2. Zápaly v tele.  
3.Nedostatok mikroživín. (minerálov, vitamínov, antioxidantov). 
4. Zlá životospráva, znehodnotené potraviny, priemyselná výroba potravín. 
5. Stres. 
6. Aktívne i pasívne fajčenie. 
7. Znečistenie ovzdušia, klimatizované prostredie. 
8. Nedostatok pohybu a pobytu na dennom svetle.  
9. Lieky, chemikálie (čistiace prostriedky v domácnosti, kozmetika, alkohol).  
10. Vysoký príjem soli. 
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ROZPRACOVANIE (CCA 16  MIN.): 

Ako správne zmerať svoj krvný tlak?       

Žiaci prečítajú úvodný text a pokračujú praktickou aktivitou: meranie tlaku tlakomerom pred a po záťaži. Zistené hodnoty 

a ďalšie úlohy zaznamenávajú do pracovného listu.  

Text: Srdce sa neustále sťahuje a povoľuje, v priemere sa tak stane 70 – 80x za minútu. Tomu hovoríme srdcový tep. Srdce 

pumpuje krv cez cievy, a tým vytvára tlak – krvný tlak. Jeho silu najlepšie zmeriame na hlavnej tepne vychádzajúcej zo srdca, 

aj preto krvný tlak meriame práve na ramenách.  

Úloha 4 Praktická aktivita  – meranie krvného tlaku tlakomerom /žiaci budú pracovať nasledovne/ 

 Naučia sa správne zmerať krvný tlak tlakomerom podľa návodu /dodržiavanie pravidiel pri meraní tlaku, závisí od 

druhu tlakomeru viď návod/ 

 Zistia aký vplyv má pohybová aktivita na činnosť srdca a obehovú sústavu. Pracujú vo dvojici, vzájomne sa nerušia a 

vystriedajú sa. 

 Možno pustiť i video ukážku  – návod na  meranie tlaku: https://www.krvny-tlak.sk/ako-merit-krvny-tlak 

 Do pracovného listu zaznačia  namerané hodnoty pred a po záťaži / urobiť 30 drepov, 2 minúty skákať cez švihadlo, 
kombinovať/. 

 Vysvetlia rozdielne namerané hodnoty tlaku pred a po záťaži. 

 Zistia svoje aktuálne hodnoty krvného tlaku podľa pohlavia, veku a výšky. 

 
 

HODNOTENIE (CCA 4  MIN.): 
Je vo vašej moci to zmeniť?  

Úloha 5 Chcete byť naďalej vo forme? Dodržujte zdravý životný štýl. Napíšte čo pre to urobíte: Možnosti: Jesť zdravo 

/obmedziť solenie, tuky, cukry/, strážiť si svoju váhu / zabezpečiť pitný režim, doplniť z mojej metodiky o obezite info/, 

vyhýbať sa nadmernému soleniu, obmedziť pitie alkoholu a fajčenie /u dospelých/ byť fyzicky aktívni, hýbať sa aspoň 3x 

v týždni, chodiť pravidelne na lekárske prehliadky, vyhýbať sa stresu, relaxovať ..... . 

Na záver vyplnia žiaci nástroj formatívneho hodnotenia Metakogníciu (cca 3 min.): 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

 

 

Prečo sme to robili?  

 

 

Čo sme sa dnes nové naučili?  

 

 

Kde to môžem použiť? 

 

 

Aké otázky mám ešte k tejto téme?  
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Je na zvážení učiteľa do akej hĺbky sa bude jednotlivým úlohám so žiakmi venovať.  Je možné z Úlohy 1 riešiť so žiakmi len 

doplňovačku, z Úlohy 3 vynechať vyhľadávanie informácií a diskusiu o prejavoch a príčinách  hypertenzie a hypotenzie a viac 

času venovať samotnej praktickej časti merania krvného tlaku. V daných prípadoch je potrebné pracovný list pre žiakov 

upraviť.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

ZDROJE 
http://detskechoroby.rodinka.sk/uploads/pics/Srdce1.jpg 

http://www.interactive-biology.com/wp-content/uploads/2009/12/heartsystolediastole.png 

https://www.krvny-tlak.sk/ako-merit-krvny-tlak 

https://zenvia.sk/magazin/vsetko-co-potrebujete-vediet-krvnom-tlaku/ 

https://www.modrykonik.sk/zdravie/krvny-tlak-u-deti/  

www.tensoval.sk 

https://www.krvny-tlak.sk/test-krevniho-tlaku 

http://www.centrumvitalspa.sk/sluzby/ 

https://blog.postoj.sk 

https://www.nay.sk/medisana-bw315-tlakomer-na-zapastie
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DIAGNÓZA NA TOALETE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Vylučovanie. Močová sústava. 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam vylučovacej sústavy 

 Vymenovať orgány močovej sústavy 

 Popísať princíp fungovania vylučovacej sústavy 

 Vysvetliť význam obličiek 

 Popísať na obrázku stavbu obličky a obličkového 
telieska 

 Objasniť prepojenie dýchacej, tráviacej, obehovej 
a vylučovacej sústavy 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

 Formulovať nové otázky/problémy 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť význam a dýchacej, tráviacej a obehovej sústavy pre človeka 

 Vysvetliť podstatu dýchania, trávenia a obehu látok v tele 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa učia chápať vylučovanie a močovú sústavu ako ďalší proces látkovej premeny, ktorý spolu s tráviacou 
a dýchacou sústavou zabezpečuje vyrovnanosť vnútorného prostredia organizmu. Prepojenie so životom 
a ľudským zdravím pomáha žiakom uvedomiť si význam močovej sústavy pre človeka, ale aj zmysel 
starostlivosti o vlastné zdravie. Žiaci pochopia, že moč môže odzrkadľovať zdravotný stav človeka a môže byť 
jeho cenným indikátorom. 

Žiaci si niekedy iba málo uvedomujú prepojenosť medzi rôznymi sústavami navzájom a chápu fungovanie 
sústav oddelene.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma 
 

 

 Počítač, tablety alebo smartfóny 

 Pracovné listy pre žiakov (príloha, Variant 1 a 2) 

 Vzorky „moču“ v skúmavkách (bylinný čaj, voda 
s červeným farbivom/zafarbená cviklou, 
jablkový džús, čierny čaj s múkou) 

Variant 1: 

 Aplikácia Analisi delle urine (v mobiloch alebo 
tabletoch) 

 Kartičky s prekladom výsledkov (vhodné aj na 
analýzu vzoriek bez použitia aplikácie, Príloha) 

Variant 2: 

 Obrazová príloha – farebná škála pre analýzu 
vzoriek (alternatíva k aplikácii, Príloha) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Vyplnený pracovný list, systém úloh vo fáze hodnotenia, rozhovor, pozorovanie činností žiakov. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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VYLUČOVANIE. MOČOVÁ SÚSTAVA.  

ÚVOD  
Téma Vylučovanie nadväzuje na vedomosti žiakov o dýchacej, tráviacej a obehovej sústave. Metodika je samostatná 

a pomáha rozvíjať chápanie vzťahov medzi jednotlivými sústavami a fungovanie ľudského tela ako celku. Žiaci vlastným 

pozorovaním a bádaním rozvíjajú kritické myslenie a prírodovednú gramotnosť. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na skúseností žiakov z bežného života, motivovať ich výskumnou otázkou.  

 

To, že lekár pýta vzorku moču na preventívnej prehliadke alebo inom vyšetrení, považujeme za samozrejmosť. Vyšetrenie 

vzorky moču môže veľa prezradiť o zdravotnom stave pacienta. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že aj vizuálne 

vyhodnotenie moču mimo laboratória v nemocnici môže mať svoj diagnostický význam a veľa napovedať. Analýza vzorky 

moču má preto veľký význam v súvislosti so starostlivosťou o vlastné zdravie.  

 

Začnite so žiakmi motivačnú diskusiu, na ktorú nadviažete výskumnou otázkou. 

Motivačná otázka: 

Ak sme chorí a ideme k lekárovi, tak sa nám stáva, že si od nás vyžiada vzorku moču. Na čo mu slúži naša vzorka? 

 

Výskumná otázka: 

Je možné zo vzorky moču zistiť zdravotný stav?  

Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

Cieľom je podnietiť premýšľanie žiakov nad problémom, nad ktorým sa mnohí zrejme bližšie nezamýšľali. Pravdepodobne 

otázka vyvolá diskusiu. 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním žiakov.  

 

Rozdeľte žiakov podľa ich počtu do skupín (podľa počtu smartfónov). Odporúčaná je samostatná práca alebo práca vo 

dvojiciach, vytvorte však minimálne 4 pracovné skupiny žiakov. Pre každú skupinu pripravte do skúmavky inú, umelo 

vytvorenú vzorku moču: 

 bylinný čaj – „moč“ zdravého pacienta, 

 voda s červeným farbivom/alebo zafarbená cviklou či červeným sirupom – prítomnosť krvi v moči, 

 jablkový džús – sladkastý zápach poukazujúci na cukrovku, 

 čierny čaj s múkou – zákal indikujúci zápal, 

 vlastné nápady. 

Môžete si vybrať z 3 variantov práce: 

1. Variant 1: Práca s aplikáciou v mobile alebo na tablete (odporúčame aplikáciu Analisi delle urine, ale časom môžu 

byť dostupné aj iné vhodné aplikácie, keďže sa neustále vyvíjajú nové). K tejto alternatíve použite pracovný list – 

variant 1. 
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      Logo aplikácie Analisi delle urine: 

      https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine 

 

 Ak link nebude po aktívny, pokúste sa aplikáciu vyhľadať cez prehliadač Google – zadajte 

„Analisi delle urine app“ a nájdite logo aplikácie. Po čase možno nájdete aj iné, podobné vhodné 

aplikácie pre prácu so žiakmi.  

 

 

2. Variant 2: Práca s obrazovou prílohou (farebnou škálou pre vzorky moču), prípadne môžete využiť aj popis vzoriek 

z kartičiek (príloha). V tomto prípade použite pracovný list – variant 2. 

3. Variant 3: Kombinácia oboch variantov (prístupov) v triede – zvoľte, či budú všetci žiaci pracovať s aplikáciou aj 

obrazovými prílohami, alebo si tieto varianty žiaci rozdelia, časť žiakov bude využívať aplikáciu, zvyšok bude 

analyzovať vzorky použitím škály možných farieb moču. 

 

Žiakom v skupine sprístupnite pracovné listy (príloha, Variant 1 a 2) a ďalšie pomôcky podľa zvoleného variantu práce 

(tablety/smartfóny s nainštalovanou aplikáciou, pomocné kartičky s prekladom výsledkov, obrazovú prílohu s farebnou 

škálou a vzorky „moču“. Povedzte im, aby si zapísali aj hypotézu na výskumnú otázku. Pre žiakov môže byť formulácia 

hypotézy náročná, ale postupne sa to naučia. Povedzte im, nech si zapíšu, čo si myslia, aký je ich predpoklad, aj keď 

nepoznajú správnu odpoveď a nech svoju odpoveď aj zdôvodnia – napíšu, prečo si to myslia. 

Žiakov informujte o čase, ktorý majú na jednotlivé úlohy vrátane zápisu do pracovných listov (odporúčaný čas je 10 minút). 

Úlohou žiakov je: 

 Sledovať vizuálne vlastnosti „moču“ – farbu, konzistenciu (hustotu), prehľadnosť a zápach.  

 Výsledky zapísať do pracovného listu. 

Variant 1:  

 Pomocou aplikácie zhotoviť fotografiu a na základe podobnosti farieb vybrať tú, ktorá zodpovedá ich vzorke. 

o Je dobré, ak žiaci už majú aplikáciu stiahnutú v mobile, alebo v tablete ešte pred hodinou. Aplikáciu je 

možné stiahnuť zo stránky: https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine. 

(Pozor: Môže sa však stať, že zabezpečenia v mobile vám neumožnia stiahnuť aplikáciu. V tom prípade 

upravte nastavenia telefónu alebo tabletu, alebo zvoľte alternatívu – prácu s aplikáciou nahradíte 

farebnými škálami, ktoré sú v samostatnej prílohe, prípadne vlastnými obrázkami. Dôležité je preto 

vyskúšať možnosť inštalácie aplikácie do zvoleného zariadenia a ak je to možné nainštalovať aplikáciu pred 

vyučovaním. 

 Variant 2:  

o Pomocou farebnej škály možnej farby moču analyzovať danú vzorku. Žiaci môžu využívať aj popis vzoriek 

(kartičky k aplikácii a pod.), nielen obrazové prílohy. 

 Vyhodnotiť výsledok a pomocou zistených informácií určiť, či ide o vzorku zdravého pacienta, alebo má vzorka 

príznaky určitého ochorenia. Zapísať záver do pracovného listu. Žiaci by mali diskutovať, pretože žiaci nepracujú so 

všetkými vzorkami kvôli času. Z diskusie so spolužiakmi nech si do pracovného listu zapíšu aj odpoveď na otázku, 

čo je možné zistiť zo vzorky moču. 

 

 

Každý žiak si samostatne popíše vzorku „moču“ pridelenú jemu alebo skupine. Ak pracuje s aplikáciou Analisi delle Urine, 

použije funkciu „Scan urine“ (skenuj moč). Upozornite žiakov, aby vzorku moču odfotografovali voči bielemu pozadu, kedy 

je najlepšie pozorovať farbu danej vzorky. Po odfotení vzorke priradia jej farbu podľa farebnej škály, ktorá sa nachádza 

v aplikácii: 
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Obr. 1     Farebná škála aplikácie pre priradenie farby odfotenej vzorky, A. Mišianiková, 

Screenshot obrazovky aplikácie, dostupné z https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine. 

 

Žiaci zvolia farbu (odtieň), ktorá sa najviac podobá farbe na ich fotografii skúmanej vzorky.  

Z tohto kroku si žiaci vytvoria snímok obrazovky obsahujúcej farebnú škálu a môžu vám ho odoslať na email alebo uložia do 

zdieľaného úložiska (nepovinné, nie je zahrnuté v pracovnom liste). Žiaci môžu dopisovať do pracovného listu aj 

v elektronickej forme a vložiť doň obrázok, prípadne nalepiť obrázok do vytlačených pracovných listov, ak majú možnosť.  

Po voľbe farby sa žiakom zobrazí výsledok. Následne žiaci podľa popisu v aplikácii a za pomoci podporných materiálov 

(kartičky v prílohe) zistia, čo prezrádza ich vzorka „moču“. Každá farba má svoj vlastný popis výsledku. V kartičkách majú 

vytvorené dvojice – význam v cudzom jazyku a jeho význam (preklad) v slovenčine. Ten obsahuje stručný opis vzorky. Tento 

výsledok majú žiaci zhrnúť a zhodnotiť.  Ak majú žiaci chybný výsledok, chyba sa vyskytuje najčastejšie práve v tomto bode, 

kedy žiaci nesprávne priradia farbu vzorke. 

 

Žiakom dajte inštrukcie k písaniu krátkeho záveru z pozorovania, ktorý si následne samostatne napíšu. V závere majú žiaci 

zhodnotiť hypotézu (či sa potvrdila alebo nepotvrdila), aký bol skutočný výsledok experimentu. Pravdepodobne sa žiaci budú 

veľa pýtať. Pripomeňte žiakom, že záver majú formulovať samostatne, pretože je časté, že viacerí žiaci ho majú rovnaký. Po 

dopísaní nech vám žiaci odovzdajú vyplnené pracovné listy, alebo si ich sami vyhodnocujú na základe spoločnej diskusie.  

Poznámka: 

Počas aktivity žiakov je priestor na sledovanie ich práce. Je vhodné si vopred vybrať, čo chcete pozorovať a hodnotiť, a tiež 

si určiť aj kritériá hodnotenia aktivity žiakov a ich výstupov. Hodnotenie má v tomto prípade význam pre posúdenie 

porozumenia žiakov princípom analýzy vzorky „moču“. 

Kritériom môže byť: správne priradenie farby v aplikácii k vyfotografovanej vzorke, rozpoznanie vzorky „moču“ zdravého 

človeka a vzorky s príznakom ochorenia, vysvetlenie možných príčin ochorenia pri vzorke sfarbenej dočervena a pod. 

 

VYSVETLENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Zhodnotiť, spoločne vyriešiť a vysvetliť úlohy ohľadom analýzy vzorky moču. 

 

Na začiatku vyhodnoťte hypotézu spolu s pomôckami. Špeciálnym bodom pri hodnotení tejto aktivity je popis vzorky moču. 

Farba: svetlá, žltá, červená, ružová, tmavá. Priehľadnosť: priehľadný alebo nepriehľadný (zakalený). Konzistencia: hustý 

alebo riedky. Zápach: bez zápachu alebo so zápachom (napr. sladký). Je dôležité, aby žiak priradil svojej vzorke správny popis. 

V ďalšej úlohe sledujte, ako žiak vyhodnotil svoje výsledky podľa výsledkov na kartičke. Na záver si pozrite formuláciu záveru. 
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Pri tomto závere je potrebné si všimnúť, či žiak naozaj zhrnul do záveru všetky možné príčiny. V prípade červenej farby či 

zhodnotil prítomnosť krvi ale aj príjem potravín zafarbených do červena ako sú mrkva, cvikla, rebarbora. V prípade sladkého 

zápachu či zhodnotil vysoký obsah cukru v moči, v prípade zakaleného moču hustotu a množstvo prijatých tekutín, prípadne 

prítomnosť rôznych baktérií v moči.  

Poznámka: 

Žiakom môžete ukázať aj analýzu moču pomocou pH papierikov. Vysvetlite žiakom, čo je pH a aké pH moču je optimálne. 

K dispozícii sú aj lakmusové papieriky určené analýzu viacerých parametrov vzorky moču, vrátane pH. Lakmusové papieriky 

sú dostupné na analýzu vzoriek moču človeka, ale aj rôznych živočíchov (vhodné napr. pre veterinárov a chovateľov zvierat). 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa vylučovacej sústavy.  

 

Doplňte žiakom ďalšie informácie k téme vylučovanie. Môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod. 

Zamerajte sa na: význam močovej sústavy pre človeka, orgány močovej sústavy (obličky, močovody, močový mechúr, 

močová rúra), odpadové látky, stavba obličky až po popis stavby obličkového telieska.  

 

Odporúčané: Planéta vedomostí, sekcia pre učiteľa, názov: Vylučovanie a močová sústava: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Vylu%C4%8Dovanie_a_mo%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%BAstava

,3,0,1817;1873;1901,0,25,1,tn,1.html. Učiteľ má v Planéte vedomostí k dispozícii prezentáciu s obrázkami, ktorá názorne 

popisuje stavbu močovej sústavy, obličiek a obličkového telieska. Prístupné sú aj cvičenia v sekcii pre žiakov na zopakovanie.  

 

HODNOTENIE (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Zopakovať a prehĺbiť poznatky o anatómii obličky a obličkového telieska, a zároveň prepojiť vedomosti žiakov 

o tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej sústave. 

Úloha 1:  

Nakresli a popíš stavbu obličky a obličkového telieska. 

Žiaci môžu kresliť a písať do zošita, v skicári a pod. 

 

Úloha 2:  

Schematicky znázorni vzťah medzi dýchacou, tráviacou, obehovou a vylučovacou sústavou. Pomenuj látky, na ktorých 

obehu/príjme/vylučovaní sa dané sústavy podieľajú. Pomocou šípok popíš príjem látok do tela, obeh látok v tele 

a vylúčenie z ľudského organizmu. 

Žiaci môžu schému zakresliť a popísať do zošita, v skicári a pod. 

Aj keď sa táto úloha môže zdať žiakom ťažká, je dôležité, aby sa ju pokúsili vypracovať a venovali jej čas. Úloha pomáha 

rozvíjať chápanie súvislostí, schematické a logické myslenie a komplexné porozumenie ľudského tela ako celku. Vytvorením 

schémy sa žiaci učia lepšie sa učiť a vytváranie logických schém im môže výrazne pomáhať v učení sa (nielen v biológii). 

Vhodné je nechať žiakov pracovať samostatne a na konci si spoločne nakresliť schému na tabuľu, aby si ju žiaci vedeli 

skontrolovať, opraviť či doplniť. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Inštaláciou aplikácie na mobil alebo tablet je nutné vopred vyskúšať a ak to umožnia nastavenia zariadenia aj 

nainštalovať, a to ešte pred vyučovacou hodinou. Pripravte si však aj alternatívu – obrazové farebné škály alebo 

slovný popis, čo znamená farba vzorky moču. 

2. Žiakom sa veľmi páči práca s aplikáciou, ale aj analýza na základe farebnej škály či popisu. 

3. Metodika je vhodná aj na výučbu formou videokonferencie.  

4. Žiaci majú často problém s formuláciou hypotéz a tiež vytvorením schémy, ktorá znázorňuje vzťahy medzi sústavami. 

Práve takýmito úlohami sa však žiaci, povzbuďte ich, poskytnite priestor pre premýšľanie a potrebnú pomoc. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
Badatel.net: Čo vypovedá farba moču o vašom zdraví. [on-line] 7.10.2016, cit. 10.7.2017, dostupné z 

https://www.badatel.net/co-vypoveda-farba-mocu-o-vasom-zdravi/ 
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INDIKÁTORY ČUCHU, CHUTI A HMATU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Zmysly a zmyslové orgány 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3/2 osemročné gymnázium 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Rozlíšiť zmysly, receptory – zmyslové bunky a 
zmyslové orgány 

 Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové zmyslové 
bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú 

 Uviesť uloženie jednotlivých zmyslov v zmyslových 
orgánoch a objasniť prepojenie orgánových sústav 

 Ukázať na svojom tele uloženie orgánov čuchu, 
chuti a hmatu 

 Naplánovať postup 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Manipulovať s pomôckami 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Uskutočňovať jednoduché pozorovania a experimenty 

Riešený didaktický problém 

Žiaci si majú uvedomiť fakt, že nie všetky informácie, ktoré k nim prichádzajú vnímajú iba zrakom a sluchom. 
Človek má aj ďalšie zmysly, prostredníctvom ktorých vníma rôzne podnety z okolia. K nim patria aj čuch, 
chuť a hmat. Samozrejme, podnety nevnímame iba jedným zmyslom, ale súčasne niekoľkými naraz. 
Prostredníctvom experimentálnej činnosti sprístupnite žiakom zmysly: čuch, chuť a hmat. Taktiež žiakov 
upozornite na fakt, že nie je pravda, že máme iba 5 zmyslov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Priehľadné uzatvárateľné nádoby, kryštálový 
cukor, kuchynská soľ, kyselina citrónová, 
paralen, horký čaj prípadne horčica, teplomer, 
ľad, sirup, voňavka, špajdle, ihlice na pletenie, 2 
ks korkové zátky, kuchynské utierky, červená 
a modrá fixa, pravítko, závažie, sklenená fľaša 
(zaváraninový pohár, lyžičky, stopky, šál (šatka), 
poháriky, rýchlovarná kanvica 

 Súbor pre aktivitu 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnenie „Sumáru“, „Minútového lístka“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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ZMYSLY A ZMYSLOVÉ ORGÁNY 

ÚVOD  
Počas celej vyučovacej hodiny budú žiaci uskutočňovať jednoduché a nenáročné experimenty, ktorých cieľom bude, aby si 

uvedomili uloženie jednotlivých zmyslov v zmyslových orgánov na svojom tele. Konkrétne sa zameriate na chuť, čuch a hmat. 

Pri vyššom počte žiakov môžete v triede vytvoriť stanovišťa, pri ktorých sa budú žiaci striedať. Úlohy môžu riešiť žiaci 

v skupinách alebo v dvojiciach, záleží to od rozhodnutia samotného učiteľa. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Uvedomenie si významu zmyslov a zmyslových orgánov a ich vzájomného prepojenia. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Žiakom na hodinu prineste v štyroch priehľadných a zatvorených nádobách: 1. kryštálový cukor, 2. kuchynskú soľ (morskú), 

3. kyselinu citrónovú potravinársku, 4. rozdrvený paralen. Začnite nasmerovaným bádaním.  Každej skupine žiakov (4-5 

členov) položte na lavicu všetky štyri nádoby. Následne položte žiakom otázky. 

Úloha 1: 

Ako zistíte aké látky sa nachádzajú v nádobách, bez toho, aby ste ich ochutnali? 

Úlohou žiakov bude navrhnúť pomôcky a samotný postup, ako by zistili, aké látky sa nachádzajú v nádobách.  

Poznámka:  

Dôležité je, aby všetci žiaci mohli vysloviť svoje myšlienky a návrhy riešenia. Je potrebné nádoby vopred očíslovať. Žiaci 

možno navrhnú, že by nádoby otvorili a ovoňali, prípadne ohmatali jednotlivé vzorky.  

Po ukončení ich návrhov pokračujte so žiakmi v rozhovore a zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky: 

1. Akými zmyslami ste zisťovali obsah nádobiek? 

2. Aké zmysly má človek? 

3. Koľko zmyslov má človek? 

 

Poznámka: 

Žiakom po diskusii sprostredkujte informácie, ktorých cieľom bude informovať žiakov, že nie je jednoznačne určené, koľko 

zmyslov má človek. Závisí to od uhla pohľadu. 

http://www.myty.sk/mytus-clovek-ma-5-zmyslov/ 

SKÚMANIE (CCA 8  MIN.) 
V tejto časti vyučovacej hodiny uskutočnite so žiakmi experiment, ktorý navrhli. Prípadne môžete so žiakmi uskutočniť 

formou potvrdzujúceho bádania nasledujúce pokusy. Nemusíte uskutočniť všetky pokusy, vyberte si jeden z nich, podľa 

Vašich možností a podmienok školy. Pokus môžete uskutočniť demonštračne, prípadne žiaci môžu pracovať v skupinách 

alebo v dvojiciach. 

Podstatou pokusu bude zistiť umiestnenie receptorov chuti (chuťových pohárikov) na jazyku. 
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Úloha 2: 

Vnímanie chuti 

 

Výskumná otázka: Koľko chutí rozpozná náš jazyk? 

Pomôcky: 4 plastové poháre, voda, špajdle, 4 lyžičky, cukor, soľ, kyselina citrónová, horký čaj (horčica), fixa 

Postup: Do každého pohára nalejte 0,5 dcl vlažnej vody (25°C) a poháre očíslujte (1-4). Do prvého pohára pridajte 1 čajovú 

lyžičku kryštálového cukru, do druhého pohára pridajte lyžičku kuchynskej soli, do tretieho pohára lyžičku kyseliny 

citrónovej, do štvrtého nalejte horký čaj. Vyberieme dobrovoľníka, ktorému cez oči zaviažeme šatku. Špajdlu namočte do 

roztoku a dotýkajte sa jazyka postupne na týchto miestach: na špičke, po stranách na jeho okrajoch, na stred jazyka vpredu 

a stred jazyka vzadu. Po každom dotyku môže pokusná osoba vtiahnuť jazyk dovnútra a pritlačí ho k podnebiu, lebo často až 

vtedy vníma intenzívne chuť danej látky. Počas prikladania jednotlivých látok je potrebné, aby si pokusná osoba vypláchla 

ústa vodou.  

Žiakom rozdajte minútové lístky. Úlohou žiakov bude zakresľovať oblasti jednotlivých receptorov chuti a uviesť číslo, koľko 

základných chutí rozpozná náš jazyk. 

Poznámka: 

Receptory chuti – chuťové poháriky sú uložené v ústnej dutine. Chuťové poháriky nie sú na všetkých miestach jazyka rovnako 

intenzívne. Sladkú chuť vnímame hlavne na špičke jazyka, kyslú chuť na jeho okrajoch, slanú chuť takmer všade, ale najviac  

v prednej časti jazyka a horkú chuť na koreni jazyka. 

Úloha 3: 

 Dýchanie a čuchové vnemy 

 

Výskumná otázka: Ako vnímate zápach alebo vôňu? 

Pomôcky: 2 skúmavky, malinový sirup, voňavka, stojan na skúmavky 

Postup:  Do jednej skúmavky nalejte nepatrné množstvo malinového sirupu, do druhej skúmavky rovnaké množstvo 

voňavky. Dobrovoľník postupne prikladá k nosu prvú skúmavku a to tak, že najskôr zadrží dych, potom dýcha normálne 

a nakoniec dýcha krátkymi dychmi (ovoniava). Vo všetkých prípadoch si žiak má všímať intenzitu čuchových vnemov. Po 

ukončení pokusu je potrebné vyvodiť so žiakmi závery z pokusy. 

Poznámka: 

Nedýchame – nevzniká čuchový vnem, ani keď je látka priamo pod nosom. Pri normálnom dýchaní necítime zreteľnú vôňu. 

Pri ovoniavaní sú čuchové vnemy obzvlášť intenzívne. Plynné látky, ktoré vnikajú do nosa spolu s vdychovaným vzduchom 

a dráždia čuchové bunky.  Z čuchových buniek sa vzruchy vedú čuchovými nervami do ústredia nervovej sústavy. 

Úloha 4: 

 Otupenie čuchových vnemov 

 

Výskumná otázka: Kedy môže dôjsť k otupeniu čuchu? 

Pomôcky: 2 skúmavky, dva rôzne sirupy (malinový, citrónový a pod.), stojan na skúmavky 

Postup:  Vyberte dobrovoľníka, ktorý bude dve minúty  intenzívne ovoniavať malinový sirup (čuchové vnemy po celú dobu 

sledujte a porovnávajte ju zvlášť na začiatku a na konci ovoniavania). Po ukončení ovoniavania malinového sirupu ten istý 

žiak bude ovoniavať opäť dve minúty citrónový sirup  a opäť uskutočnite porovnanie. Nakoniec znova ovoniava žiak malinový 

sirup. Po ukončení pokusu je potrebné vyvodiť so žiakmi závery z pokusy. 

Po ukončení zadajte žiakom otázky: 
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Otázky: 

1. Prečo ak máte upchatý nos, máte otupenú aj chuť? 

2. Môže byť strata čuchu pre človeka nebezpečná? 

3. Čo myslíte, ktoré organizmy majú lepší čuch ako človek? 

Poznámka: 

Aromatická vôňa malín je zo začiatku intenzívna, časom  slabne a po dvoch minútach ju už takmer žiak necíti. To isté platí 

pre citrónový sirup. Po ukončení skúšky s citrónovým sirupom znova zreteľne cíti malinovú arómu.  Charakteristický čuchový 

vnem, ktorý je vyvolaný niektorou páchnucou látkou počas jej pôsobenia na čuch slabne a nakoniec úplne mizne. Čuch sa 

otupuje, avšak iný pach cítime. Po iste dobe otupenia k prvému pachu zasa mizne. 

 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.) 
V tejto fáze vyučovacej hodiny budete so žiakmi skúmať formou riadeného bádania súčasné pôsobenie dvoch podnetov na 

zmyslové orgány. Pred uskutočnením úlohy sa opýtajte žiakov, prečo je na niektorých nápojoch uvedené, že sa majú podávať 

chladené. Prípadne, ako chutí roztopená zmrzlina a zmrzlina z chladničky? 

Úloha 5: 

Teplota a chuť 

 

Výskumná otázka: Vplýva teplota na chuť? 

Pomôcky: 3 sklenené poháre, lyžička, fixa na sklo, kryštálový cukor, ľad, rýchlovarná kanvica 

Postup: Najskôr si pripravte 10 % roztok sacharózy. Poháre si očíslujte a do každého nalejte 1 dcl cukrového roztoku. Jeden 

pohár postavte do kadičky s ľadom. Druhý pohár nechajte pri izbovej teplote, tretí pohár vložte do kadičky s 50°C vodou. 

Vyberte dobrovoľníkov, ktorí budú postupne ochutnávať jednotlivé vzorky roztokov a zisťovať intenzitu sladkosti roztokov. 

 

Poznámka: 

Pri realizácii úlohy je vhodné, aby žiaci použili jednorázové plastové lyžičky. Sladká chuť je najsilnejšia pri teplote 25°C. Pri 

silnejšom zahriatí je sladká chuť slabšia a pri ochladení ju sotva vnímame. Intenzita chuťových vnemom závisí od 

koncentrácie chemickej látky, dĺžky jej pôsobenia na receptorové bunky, od veľkosti dráždiacej polohy a od teploty 

ochutnávaných látok. Chuť niektorých látok môže  u človeka vyvolať chladový (mentol) alebo teplotný (alkohol, koreniny) 

vnem. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.) 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny demonštrujte žiakov súčasné pôsobenie dvoch podnetov na ľudský organizmus. Vyberte si 

jeden pokus, ktorý následne zrealizujete. Pred uskutočnením pokusu zadajte žiakom výskumnú otázku. Žiaci majú uviesť 

svoje predpoklady, čo si myslia, aký majú názor.  

 

Úloha 6: 

Teplota a tlak 

 

Výskumná otázka: Pôsobia spoločne tlak a teplota na kožu?  

315 / 503



Pomôcky: kadička, 2 závažia po 100 g, voda, rýchlovarná kanvica 

Postup: Pokus môžete uskutočniť demonštračne. Dobrovoľníkovi zaviažte šatkou oči. Do natiahnutej ruky mu vložte osušené 

závažie, ktoré ste mierne ohriali v teplej vode. Po piatich sekundách ho nahraďte iným závažím, ktoré ste ochladili v studenej 

vode a tiež osušili. 

Dobrovoľník má uviesť, či vie zistiť rozdiel vo váhe závaží, alebo váha závaží je rovnaká. Po ukončení pokusu diskutujte so 

žiakmi, prečo je to tak, či sa potvrdili ich predpoklady. 

 

Poznámka: 

Závažia s rovnakou hmotnosťou sa javia, že ich hmotnosť je rôzna, pretože okrem tlaku človek vníma zároveň aj teplotu.  

 

 

Úloha 7: 

Tepelné a chladové body 

 

Výskumná otázka: Čo myslíte, ktorých receptorových buniek máme v koži viac, tých ktoré vnímajú teplo, alebo chlad? 

Pomôcky: 2 kadičky, 4 ihlice na pletenie, voda, kuchynské utierky, korkové zátky, rýchlovarná kanvica 

Postup: Pokus uskutočnite demonštračne. Na dve ihlice na pletenie zastrčte 2 korkové zátky (izolácia voči teplote ruky) 

a ohrejte ich v kadičke s teplotu vodou asi na 50 °C. Druhé dve ihlice ochlaďte  v kadičke so studenou vodou (najlepšie 

ľadovou). Dobrovoľníkovi nakreslite fixou na predlaktie obdĺžník 2x1 cm. Dobrovoľníkovi zaviažte oči šatkou.  Vezmite jednu 

ohriatu ihlicu (držte ju za korkovú časť), rýchlo ju osušte do kuchynskej utierky a hrotom ju prikladajte bez pritlačenia na 

rôzne miesta v obdĺžníku.  Dobrovoľník uvedie, kedy vníma teplo nie dotyk. Pretože ihlica po krátkej dobe vychladne, vložíme 

ju späť do kadičky s vodou a nahraďte ju druhou ohriatou ihlicou.  Zistené teplotné body označte červenou fixou. Rovnakým 

spôsobom pokračujte s ochladenými ihlicami. Po vybratí so studenej vody ich tiež osušte do kuchynských utierok. Miesta 

vnímania chladu označte modrou fixou. Potom sa dotýkajte červených miest studenou ihlicou a modrých miest teplou 

ihlicou. Dobrovoľník uvedie, aké vnemy pociťoval. 

V závere pokusu majú žiaci zhodnotiť svoje odpovede na výskumnú otázku. 

 

Poznámka: 

Kožné receptory ležia hlavne okolo tzv. citlivých bodov v hustote: 2 tepelné, 13 chladových, 25 dotykových a 200 bolestivých 

receptorov na 1 cm2 kože. Pri dotyku teplými alebo studenými ihlicami vnímame teplo a chlad iba v určitých bodoch na 

vymedzenej ploche kože. Ak dráždime studené body teplou ihlicou a teplé body studenou ihlicou príslušné vnemy 

nevznikajú. Tento experiment môžete uskutočniť aj s pomocou dvoch skúmaviek s teplou a studenou vodou. Žiaci by sa 

dotýkali rôznych častí svojho tela a zistili by rozdiely v umiestnení receptorov tepla. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.) 
V závere žiakom rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia: „Sumár“ prostredníctvom ktorého budú mať žiaci 

zhodnotiť vyučovaciu hodinu. Sumár slúži na kontrolu porozumenia o tom, čo žiaci na hodine robili a čo sa naučili. 

 

ZDROJE 
Karol Böhm-Klein: Mýtus: Človek má 5 zmyslov. [on-line] cit. 15.4.2017, dostupné z http://www.myty.sk/mytus-clovek-ma-

5-zmyslov 

Baer, W.H: Biologické pokusy ve škole. Praha: SNP, 1968 
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AKÝ SI RÝCHLY?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy - Vyššia 
nervová činnosť 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Na základe vlastných experimentov zistiť rýchlosť 
prenosu nervových vzruchov 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Naplánovať postup 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Pozorovať/merať  

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať funkciu a základné časti nervovej sústavy 

Riešený didaktický problém 

Rýchlosť šírenia nervového vzruchu si žiaci nevedia dobre predstaviť. Pri klasických pokusoch s kladivkom 
(patelárny reflex a pod.) sa zdá, že reflex prebehne okamžite. Pár desatín sekundy, ktoré uplynú medzi úderom 
kladivka a pohybom nohy žiaci nepostrehnú a neuvedomia si zdržanie medzi podnetom a reakciou. Takisto si 
neuvedomujú individuálne rozdiely v rýchlosti šírenia vzruchu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (dvojice žiakov) 
 

Podľa zvoleného variantu: 
Variant 1 (analógový): 

 Rovné plastové alebo kovové pravítko (30 cm 
alebo viac) do každej dvojice 

 Tabuľka na zaznamenávanie výsledkov pre 
každého žiaka 

Variant 2 (digitálny): 

 Tablet s nainštalovanou aplikáciou 
Reaction Tester 

 Tabuľka na zaznamenávanie výsledkov pre 
každého žiaka 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Tabuľky s meraniami, 

 pozorovanie činností, 

 žiacke závery a analýzy meraní. 

 

Autor: Mgr. Radoslav Malina, PhD. 
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NERVOVÁ SÚSTAVA  

ÚVOD  
Aktivita nadväzuje na základné poznatky o nervovej sústave. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Hlavným zámerom úvodnej časti je nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich. 

 

Povedzte: 

Nervové vzruchy sa šíria prostredníctvom nervov od zmyslových orgánov cez miechu a mozog k výkonným orgánom 

(zvyčajne svalom). Túto dráhu voláme reflexný oblúk. Toto by už žiaci mali vedieť.  

Pýtajte sa: 

Ako rýchlo prejde nervový vzruch po tejto dráhe? 

Niektorí žiaci už možno majú nejaké informácie o rýchlosti nervového vzruchu či reakčnom čase. Môžu uviesť nejaké číselné 

hodnoty o rýchlosti (120 m/s, 430 km/h) alebo reakčnom čase (desatiny sekundy) a pod.  

Povieme:  

Túto rýchlosť najčastejšie meriame ako reakčný čas.  

Položte žiakom výskumnú otázku:  

Otázky: 

Je rozdiel medzi rôznymi ľuďmi? Je rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami? 

Vo variante 2 môžeme pridať ešte ďalšie otázky: Závisí reakčný čas od typu podnetu? Je rozdiel či podnet vidím alebo 

počujem?  

 

Žiaci môžu mať rôzne názory a diskutovať. 

Podporte diskusiu. 

Žiakov nechajte chvíľu diskutovať a potom sa spýtajte:  

Mohli by sme to nejakým spôsobom zistiť? Skúste niečo navrhnúť. 

Poznámka: 

Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie. Žiaci zrejme navrhnú, 

že na vyriešenie otázky potrebujú urobiť experiment – teda porovnať sa medzi sebou a s nejakými zvieratami. Usmerníme 

ich podľa nami zvoleného variantu a pripravených pomôcok. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Žiaci majú uskutočniť experiment s cieľom zodpovedať výskumnú otázku. Možností je viac. 

 

Nasledujúci postup závisí od vybavenia školy a Vašej voľby, zvoľte si Variant 1 alebo 2. 
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Variant 1 (analógový): Experiment bez využitia počítačovej techniky 

Variant 2 (digitálny): meranie s využitím mobilu (tabletu) s aplikáciou Reaction Tester  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=marcinov.reactiontester) 

 

ZISTENIE ROZDIELU MEDZI ĽUĎMI NAVZÁJOM 

Variant 1 (analógový): Experiment bez využitia počítačovej techniky 

 

Chytanie pravítka  

1. Príprava a získanie referenčných hodnôt 

Jeden žiak (pomocník pri experimente) drží visiace pravítko a v nejakom (nečakanom) okamihu ho pustí. Druhý žiak 

(testovaný) je pripravený a snaží sa pravítko čím skôr chytiť. Aby bol experiment čo najobjektívnejší a prebiehal vždy za 

rovnakých podmienok bude pomocník púšťať pravítko tesne popri okraji lavice, pričom „nulu“ vždy zarovná s vrchnou 

hranou lavice a pravítko drží dvomi prstami (palcom a ukazovákom) na opačnom konci. Pravítko pustí iba otvorením prstov 

tak, aby voľne padalo popri okraji lavice. Nesnaží sa pád pravítka nijako urýchliť, ani ho nehádže! Nerobí žiadne klamlivé 

pohyby! 

Testovaný žiak si položí ruku, ktorou bude chytať pravítko na okraj lavice tak, aby žiadny jeho prst nezasahoval za okraj.  

Keď pomocník pravítko pustí, pravítko začne padať a testovaný žiak sa ho snaží čo najskôr chytiť. Žiak si do tabuľky 

zaznamená hodnotu, ktorá je na pravítku tesne pod jeho malíčkom. Tento pokus sa zopakuje 10 krát a nechajte žiakov 

vypočítať priemer. Namerané hodnoty budú slúžiť ako referenčné pre porovnanie s ostatnými žiakmi. Ak testovaný žiak viac 

krát po sebe pravítko nechytí, použijeme dlhšie pravítko. 

 

 2. Vyhodnotenie nameraných výsledkov 

Nechajte žiakov, aby si porovnali hodnoty medzi sebou. Žiaci môžu pracovať priamo s nameranými dĺžkovými hodnotami, 

alebo môžu previesť nameranú dĺžku na čas pomocou vzorca: 𝑡 = √
2.𝑑

980
; kde t je čas v sekundách, d je vzdialenosť nameraná 

na pravítku v cm.  Toto je vhodné najmä ak už majú žiaci z fyziky znalosti o voľnom páde. 

Na tabuľu napíšte hodnoty jednotlivých žiakov. Požiadajte ich, aby vám nadiktovali priemerné hodnoty, ktoré vypočítali.  

Dôležité je, aby všetci žiaci videli hodnoty ostatných.  

Na základe týchto hodnôt sa žiaci môžu vrátiť k úvodnej otázke a rozhodnúť, či je medzi nimi rozdiel (príp. aký veľký).  

 

Variant 2 (digitálny): meranie s využitím digitálnych stopiek na mobile (tablete) 

 

1. Príprava a získanie referenčných hodnôt 

Základný princíp je rovnaký ako pri prvom variante. Opäť urobíme ten istý pokus (10 meraní), len namiesto pravítka 

použijeme aplikáciu Reaction Tester.  Aplikácia zobrazí priamo reakčný čas v milisekundách, takže odpadá potreba výpočtu.  

Aplikácia umožňuje v nadstaveniach zvoliť, či chceme hodnotiť reakciu na vizuálny, zvukový alebo hmatový (vibrácie tabletu) 

podnet. Vďaka tomu môžu žiaci porovnať, či reakčný čas závisí od typu podnetu. Nechajte ich urobiť po 10 meraní pre každý 

typ podnetu a porovnať priemerné hodnoty.  

 

2. Vyhodnotenie nameraných výsledkov 

Vyhodnotenie je podobné ako v predošlom prípade. Najskôr požiadajte žiakov, aby vám nadiktovali priemerné hodnoty, 

ktoré vypočítali v prvom pokuse. Na základe týchto hodnôt ich nechajte rozhodnúť, či je medzi nimi rozdiel (príp. aký veľký). 

Následne ich požiadajte, aby si porovnali priemerné hodnoty, ktoré namerali pri testovaní vizuálneho, zvukového 

a hmatového podnetu. Rozdeľte žiakov do 3 skupín podľa toho, na ktorý podnet reagovali najrýchlejšie. Nechajte ich vyvodiť 

závery a zhrnúť, čo z týchto pokusov vyplýva.  
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ZISTENIE ROZDIELU MEDZI ĽUĎMI A ZVIERATAMI 

Na zistenie tohto rozdielu využijeme hodnoty, ktoré si žiaci namerali v predošlom bode. Budeme ich porovnávať s reakčnými 

časmi rôznych druhov živočíchov. Tieto si môžu žiaci zistiť sami na internete, napr. zadaním frázy: „ANIMAL REACTION 

TIMES“ do ľubovoľného vyhľadávača,  alebo im môžeme tieto údaje dopredu pripraviť vo forme jednoduchej tabuľky, napr.:  

 

ŽIVOČÍCH  REAKČNÝ ČAS 

rak 6-10 ms 

mucha  30-50 ms 

kalmár  50-75 ms 

potkan 120-300 ms 

mačka 100-200 ms 

pes 250-350 ms 

 

Žiaci si môžu porovnať svoje reakčné časy s jednotlivými druhmi zvierat a zistiť, ktoré sú rýchlejšie/pomalšie ako oni.  

REFLEXIA (CCA  7  MIN.): 
Zámer: Žiaci majú formulovať záver, ktorý vyplýva z ich pozorovaní a dať ho do súvislostí s poznatkami o nervovej sústave. 

 

Otázky: 

Sú reakcie všetkých ľudí rovnaké?  

Na aké podnety reagujete najrýchlejšie? 

Ako je to u rôznych druhov zvierat? 

 

Na domácu úlohu môžu žiaci navrhnúť ďalšie experimenty, ktorými overia/spresnia svoje zistenia z hodiny. Môžu sa napr. 

pokúsiť zistiť vplyv únavy alebo veku na reakčný čas.  
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PREČO PRACOVAŤ NA ODDYCHU? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Starostlivosť o nervovú sústavu. Význam nervovej 
sústavy. 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 
 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť funkciu nervovej sústavy človeka 

 Vymenovať negatívne faktory pôsobiace na 
nervovú sústavu 

 Diskutovať o vplyve stresu a životného štýlu na 
zdravie nervovej sústavy 

 Uviesť zásady starostlivosti nervovú sústavu 
človeka 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať / obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Opísať základné časti nervovej sústavy človeka 

 Vysvetliť pojem neurón 

 Vysvetliť vznik a šírenie nervového vzruchu 

 Nakresliť reflexný oblúk 

Riešený didaktický problém 

Žiaci síce veľa počuli o vplyve rôznych škodlivých vplyvov na ich organizmus, no obvykle ich nespájajú s nervovou 

sústavou. Tú ani nevnímajú ako ohrozenú a ak aj vidia vo svojom okolí ľudí s nervovo-degeneratívnymi ochoreniami, 

spájajú to skôr so starobou. Vplyv faktorov, ktoré negatívne vplývajú na nervovú sústavu človeka a význam starostlivosti 

si však mnohí začínajú uvedomovať, až keď je neskoro. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počet ochorení nervovej sústavy 

a narastá na Slovensku aj vo svete. Učivo o nervovej sústave sa žiakom zdá zložité, pomôcť môže príležitosť, ktorú 

poskytneme žiakom, aby mohli prejavy činnosti nervovej sústavy skúmať. Meranie s využitím bezplatnej mobilnej 

aplikácie žiakov zaujme a pomôže im uvedomiť si vzťah medzi relaxáciou a koncentráciou, a teda aj význame oddychu 

ako dôležitej súčasti života a nevyhnutnú podmienku pre podávanie dobrých výkonov. Realizácia televíznej relácie na 

tému starostlivosti o nervovú sústavu pomáha žiakom získať predstavu o narastajúcom počte chorôb nervovej sústavy 

a uvedomiť  si význam prevencie. Žiaci študujú reálne texty uverejnené na internete, formujú si vlastné názory 

a presvedčenia, učia sa zodpovednosti za vlastné duševné zdravie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Frontálna/skupinová forma 

 Mobilné zariadenie s fotoaparátom (tablet, 
alebo smartfón) 

 Nainštalovaná aplikácia Stress locator free 

 Pracovné listy (Príloha) 

 Študijné materiály pre žiakov (príloha) 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Vyhodnotenie vyplnených minútových lístkov, pracovného listu pre žiakov, lístkov pri odchode, 

 vyhodnotenie televíznej relácie. 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD. 
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STAROSTLIVOSŤ O NERVOVÚ SÚSTAVU. 
VÝZNAM NERVOVEJ SÚSTAVY.  

ÚVOD  
Metodiky nadväzuje na vedomosti žiakov, ktoré nadobudli o nervovej sústave na predchádzajúcich vyučovacích hodinách. 

Dopĺňa význam nervovej sústavy pre život človeka a upozorňuje aj na nevyhnutnosť starostlivosti ako prevenciu pred 

poškodením a ochoreniami nervovej sústavy, ale aj pre plnohodnotný život a podávanie adekvátnych výkonov.  Metodika je 

samostatná, nezávislá od iných metodík. Metodika je bádateľsky orientovaná, s výrazným výchovným charakterom. 

Súčasťou sú aj študijné texty pre žiakov v závere dokumentu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov otázkami vo vzťahu k nervovej sústave a jej významu. 

 

Žiaci už majú základné vedomosti o význame nervovej sústavy z predchádzajúcich hodín, ale aj z bežného života. Určite 

poznajú aj niektoré faktory, ktoré negatívne vplývajú na nervovú sústavu a poškodzujú naše duševné zdravie. Rozdajte preto 

žiakom tzv. minútové lístky s otázkami a poproste ich, aby ich vyplnili. Na vyplnenie lístkov majú žiaci 1 – 2 minúty. 

 

Minútový lístok 

Meno:                                                                    Trieda:                                                              Dátum: 

Ktoré 3 faktory prispievajú k poruchám nervovej sústavy? 

1. 

2. 

3. 

 

Ktorý z týchto faktorov je podľa teba najhlavnejší? Svoje tvrdenie zdôvodni. 

 

 

Ako sa môžeme starať o nervovú sústavu? 

 

 

 

Poznámka: 

Tým, že žiaci vypĺňajú minútové lístky, zapájate do premýšľania všetkých žiakov. Otázky na lístku rozvíjajú logické myslenie, 

schopnosť analyzovať, interpretovať poznatky, premýšľať nad vlastnými názormi a vytvárať si nové presvedčenia. 

 

Minútové lístky môžete pozbierať a neskôr ich vyhodnotiť po hodine, prípadne ich nechajte žiakom. Diskutujte so žiakmi 

o ich odpovediach. Smerujte ich aj k odôvodneniu svojich názorov. Nejde tu o „správnu“ a „nesprávnu“ odpoveď, ale o tom, 
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aby sa žiaci učili premýšľať a vytvárať si presvedčenia podložené faktami. Na niektoré z otázok by ste jednoznačnú odpoveď 

ani nenašli. Odpovede žiakov preto nehoďte, iba s nimi diskutujte. 

Počas diskusie žiaci zrejme povedia, že jeden z prístupov, ako sa starať o nervovú sústavu, je aj dostatočný oddych, a to napr. 

spánok, ale aj relax, hra a pod. Diskutovať o tom je veľmi dôležité, pretože mnohí často vnímajú oddych iba ako príjemne 

strávený čas, nie ako fyziologickú nutnosť pre zachovanie zdravia aj podávanie výkonu.  

Žiakov zapájajte otázkami, aby sa hlbšie zamysleli nad tým, prečo oddychovať a ako oddych súvisí s nervovou sústavou a jej 

zdravím. 

Otázky: 

Prečo oddychovať? 

Aký vplyv má oddych na zdravie nervovej sústavy? 

Aký oddych v rámci starostlivosti o nervovú sústavu odporúčate? 

 

Vypočujte si predstavy žiakov a smerujte ich k vlastným skúsenostiam zo života, keď sa snažili koncentrovať.  

Otázky: 

Čo robíte, keď sa potrebujete sústrediť? 

Už sa vám stalo, že ste chceli relaxovať a nedarilo sa vám to? Prečo?Ako relaxovať? 

 

Žiaci sa zrejme iba málo zamýšľali nad tým, že mozog môžeme zameriavať nielen na sústredenie, ale aj na oddych a relaxáciu.  

Výskumná otázka? 

Je možné pracovať na oddychu? 

(Je možné sa „sústrediť“ na relax?) 

 

Žiakov zrejme táto otázka zaujme, pretože sa nad oddychom takýmto spôsobom ešte nezamýšľali (ako väčšina, aj dospelých 

ľudí.) Nechajte žiakom priestor na vytvorenie hypotéz a názorov, ktoré si zapíšu do zošitov. 

Otázka: 

Ako by sme to mohli zistiť (overiť)? 

 

Žiakom zrejme napadnú rôzne postupy, ako sa koncentrovať a relaxovať. Ale ako zmerať to, v akej miere relaxácie sa 

nachádzajú? Na tieto otázky žiaci získavajú odpoveď bádaním v ďalšej fáze vyučovacej hodiny (Skúmanie).  

 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Skúmať vzťah medzi mierou relaxácie a koncentrácie pomocou merania voľne dostupnou mobilnou aplikáciou. 

 

Žiaci budú zisťovať odpoveď na výskumnú otázku pomocou aplikácie Stress Locator, voľne dostupnej na internete: 

https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/  (Obr. 1). 

 

Rozdeľte žiakov do skupín (2 – 4 žiaci/skupinu), prípadne urobte experiment pred celou triedou s pomocou 2 žiakov. Ak žiaci 

pracujú v skupinách, je potrebné, aby mohli používať smartfóny a stiahnuť si aplikáciu bezplatne do mobilu, alebo dostali 

aspoň 1 tablet s aplikáciou do skupiny.  

Žiakom dajte krátke inštrukcie k práci s aplikáciou, vysvetlite, ako nastavia meranie a čo majú merať. Žiaci si nastavia 

používateľa – meno a vek, vyberú svoju činnosť a budú 2 minúty merať index fyzického zdravia, mieru koncentrácie 
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a relaxácie pomocou priloženia bruška prsta na kameru. Orientácia v aplikácii je veľmi jednoduchá a rýchla. Po skončení 

merania žiaci získajú namerané údaje vo forme % vyhodnotenia. 

Po 1. meraní bez snahy sa koncentrovať alebo relaxovať povedzte žiakom, aby sa snažili počas merania: 

1. zvýšiť  koncentráciu, 
2. zvýšiť relaxáciu. 

Spolu teda urobte 3 merania s 1 žiakom (prípadne aspoň 2 merania a žiaci sa vystriedajú). 

Poznámka: 

Aplikácia Stress Locator ponúka bohaté funkcie. Pre presné meranie je potrebné nastaviť vek používateľa. Meranie trvá 

minimálne 2 minúty a už počas jeho priebehu sa dajú pozorovať priebežne namerané hodnoty. 

Aplikácie pred meraním ponúka na výber z niekoľkých typov merania – prevencia, pred spaním, po spánku, pred stresovou 

situáciou a po nej, či meranie pred a po fyzickej aktivite.  K dispozícii je tiež náhľad na údaje „Expert view“, ktorý zobrazí 

detailnejšie údaje a grafy. Pred začiatkom merania vyberiete spôsob, buď pomocou LED diódy a kamery smartfónu, alebo 

pomocou už spomínaného oxymetra (pri jeho zakúpení, nepovinné).  

Aplikácia umožňuje merať srdcový pulz, variabilitu srdcového pulzu, spektrum variability srdcovej frekvencie (HRV) a index 

koncentrácie a relaxácie, ktoré budú predmetom skúmania: 

Physical Stress index: vychádza zo srdcovej variability. Jeho vyčíslením získate údaj v percentách, koľko energie 

aktuálne máte. Práve tento index je to, čo merajú aplikácie ako StressCheck alebo sHealth. 

Koncentračný index: ukazuje nakoľko sa v danej chvíli sústredíte na danú činnosť a na koľko percent sa dokážete sústrediť. 

Relaxačný index: vyjadruje, na koľko percent je vaše telo schopné sa zrelaxovať. 

Žiaci môžu  aj doma urobiť rôzne merania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:    Prostredie aplikácie Stress Locator 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN): 
Zámer: Vyhodnotiť pozorovania a výsledky z meraní mobilnou aplikáciou. 

 

Formou diskusie vyhodnoťte so žiakmi výsledky ich meraní a vyvoďte zovšeobecňujúce závery. 

Pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo ste zistili? 

Podarilo sa vám zvýšiť mieru relaxácie (koncentrácie)? 

Čo ste robili? Ako ste sa snažili relaxovať? Čo znamenajú vaše zistenia vo vzťahu k výskumnej otázke? 
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Žiaci by si mali uvedomiť, že koncentrácia a oddych zároveň sa vylučujú, teda nemôžu byť na 100 % sústredení aj relaxovaní 

zároveň. Diskutujte s nimi o význame šetrenia energie pre život. Mozog má obmedzenú kapacitu, a preto sa na bežné 

činnosti čo najmenej koncentruje a pracuje na základe návykov. (Určite sa žiakom stalo napr. že vypli svetlo, ale neboli si istí, 

čo ho vypli a pod. Mnohé bežné veci robíme zo zvyku, preto si ich ani neuvedomujeme, nepremýšľame nad nimi.) 

Pýtajte sa žiakov: 

Otázky: 

Je možné sa naučiť relaxovať? 

Je možné mozog naučiť rýchlo prepínať medzi stavom koncentrácie a oddychu? Prečo si to myslíte? 

 

Vysvetlite žiakom, že mozog sa vie tréningom naučiť zlepšiť schopnosť prepínať zo stavu relaxácie do koncentrácie a naopak, 

zlepšiť mieru oddychu aj koncentrácie. Je potrebné však na tom trénovať, teda aj „pracovať“ na oddychu. Vhodným 

prístupom je napríklad aj využívanie mobilnej aplikácie, ktorá je navrhnutá podľa princípu moderného prístroja, tzv. 

biofeedback. Ten sa využíva na tréning letcov, vojakov, ale aj ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje funkcie mozgu. Žiaci na zlepšení 

svojich mozgových funkcií nemusia používať aplikáciu, ale robiť si tréning kedykoľvek počas dňa aj bez spätnej väzby. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 17  MIN): 
Zámer: Naštudovať texty, ktoré upozorňujú na význam starostlivosti o nervovú sústavu pre kvalitu života človeka a realizovať 

televíznu reláciu. 

 

Príprava televíznej relácie 

Dajte žiakom inštrukcie k aktivite, povedzte im, koľko majú času. Rozdeľte žiakov do skupín s 3 – 4 žiakmi/skupinu. 

Vy ako učiteľ budete mať rolu moderátora. Všetci žiaci budú odborníci v oblasti psychológie. Sprístupnite žiakom študijný 

materiál na konci dokumentu. Žiakom sprístupnite buď celý text, alebo iba rôzne odseky rôznym skupinám.  

Úlohou žiakov v skupinách je prečítať si text a pripraviť sa na televíznu reláciu, ale aj pripraviť otázky, ktoré by sa chceli 

dozvedieť.  

Poznámka k textom: 

Texty sú inšpirované skutočnými rozhovormi s odborníkmi zverejnené na internete, texty článkov sú krátené.  

 

Po naštudovaní textov dajte žiakom inštrukcie k realizácii televíznej relácie. Žiaci v skupine si zvolia zástupcu, ktorý bude 

odpovedať na otázky moderátora a divákov, teda ostatných žiakov (1 zástupca/1 skupinu).  

Realizácia televíznej relácie: Oznámte žiakom dĺžku trvania televíznej relácie. Potom začnite moderovať reláciu, pozvite 

hostí – psychológov zo skupín a postupne im klaďte otázky. 

Vyhodnotenie televíznej relácie: Aspoň v krátkosti formou diskusie zhrňte, aké majú žiaci pocity, čo sa dozvedeli, čo zistili 

a pod.  

 

HODNOTENIE (CCA 3  MIN): 
Zámer: Navrhnúť spôsoby starostlivosti o nervovú sústavu vo všeobecnosti a porozmýšľať nad zmenami svojho životného 

štýlu. 

 

Rozdajte žiakom lístky pri odchode. Vyplnené lístky si žiaci môžu nechať, alebo ich pozbierajte a získate tak spätnú väzbu od 

žiakov. 
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Lístok pri odchode (3 – 2 – 1) 

Meno:                                                                    Trieda:                                                              Dátum: 

3 veci, ktoré som sa na hodine naučil: 

1. 

2. 

3. 

 

2 veci, ktoré zmením vo svojom živote (a zlepším tým starostlivosť o svoju nervovú sústavu):  

1. 

2. 

 

1 otázka, ktorú stále mám: 

1. 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Realizácia televíznej relácie môže byť náročnejšia z hľadiska času. Zvážte preto alternatívu – namiesto televíznej 

relácie si žiaci iba naštudujú text, o ktorom môžete spolu diskutovať. 

2. Študijné texty môžete upraviť alebo doplniť iným materiálom podľa vlastného uváženia. 

3. Žiaci si môžu texty naštudovať aj doma ešte pred vyučovacou hodinou, prípadne si môžu vyhľadať sami informácie 

k danej téme. Budú tak pripravení na diskusiu na hodine, čo výrazne skráti časovú náročnosť na diskusiu. 

4. Žiaci si pod pojmom zdravie často predstavujú iba fyzické zdravie, málo si uvedomovali duševnú stránku zdravia a to, 

že už teraz môžu svojim životným štýlom ovplyvniť jeho kvalitu v budúcnosti. 

5. Smerujte diskusiu k významu prevencie a aktivitám, ktoré žiakom pomôžu udržiavať svoje duševné zdravie 

v kondícii. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Spomenuté v postrehoch a zisteniach z výučby (body 1 – 3). 

 

ZDROJE 
https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/ 

Vyšetrenie.sk: Ako sme na tom, čo sa týka duševných chorôb? Prieskum odhalil krutú pravdu! [on-line] 10.10.2015, cit. 

1.8.2018, dostupné z http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1503015/Ako-sme-na-tom--co-sa-tyka-dusevnych-chorob--

Prieskum-odhalil-krutu-pravdu- 

M. Mittaš: Na vzostup duševných chrôb reagujú aj životné poisťovne. [on-line] 13.10.2017, cit. 1.8.2018, dostupné z 

https://www.investujeme.sk/clanky/na-vzostup-dusevnych-chorob-reaguju-aj-poistovne/ 
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SÚ NÁVYKOVÉ LÁTKY IBA  DROGY?  
CESTA DO PEKLA? PREČO POVEDAŤ DROGÁM: „NIE“  ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Zdravie a život človeka 

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Sformulovať charakteristiku návykovej látky 

 Porovnať význam pojmov závislosť na droge a návyk 
na drogu 

 Vysvetliť rozdiel, medzi závislosťou a návykom 

 Charakterizovať alkoholizmus ako drogovú závislosť 

 Vysvetliť, ako pôsobí alkohol na orgánové sústavy a 
na celkové zdravie človeka 

 Uviesť riziká fajčenia cigariet, cigár, vodnej fajky 

 Porovnať fázy užívania návykových látok 

 Charakterizovať a poznať škodlivé vplyvy liekov, 
patologického hráčstva ale aj workoholizmu na 
zdravie človeka 

 Posúdiť pôsobenie a vplyv negatívnych účinkov 
vybraných toxických látok (alkoholu, tabaku, kofeínu 
a pod. ) na zdravie človeka 

 Manipulovať s pomôckami 

 Zdieľať a prezentovať výsledky  

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Poznať stavbu a funkciu orgánov a orgánových sústav človeka 

 Ovládať základy práce na počítači, vyhľadávanie informácií na internete 

 Posúdiť a rozhodnúť, či zdroj informácií je dôveryhodný a získané informácie sú pravdivé 

Riešený didaktický problém 

Téma vplyvu drog na zdravie človeka sa často zaoberá a kladie dôraz na tzv. „tvrdé - nelegálne drogy“(marihuana, 
pervitín a pod). Preto je dôležité uvedomiť si škodlivosť a vplyv drog a iných návykových látok zo skupiny tzv. 
“legálnych“, t. j. spoločnosťou tolerovaných drog. Práve s alkoholom a tabakovými výrobkami sa žiaci základných škôl 
stretávajú veľmi často. Je dôležité, aby si uvedomili, aké vážne ochorenia môže spôsobiť ich užívanie. 
V súčasnej dobe aj vzhľadom na zlú finančnú situáciu v mnohých rodinách niektorí ich členovia v snahe získať 
chýbajúce finančné prostriedky sa stali závislými na hracích automatoch - gamblermi. Existuje aj mnoho prípadov 
najmä z radov rodičov – podnikateľov, ktorí sa stali workoholikmi. Z uvedeného dôvodu riešime na hodine aj 
problematiku týchto závislostí  a ich vplyv na zdravie človeka.  
Demonštrácia škodlivosti cigaretového dymu na zdravie človeka pomôže pochopiť závažnosť tohto celospoločenského 
problému. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadený rozhovor 

 Diskusia 

 Práca v skupinách 

 Fľaša z umelej hmoty, cigareta, zápalky, vata, 

 Počítač alebo tablet, pracovné listy (príloha) 
Odporučené:  

  Knižné atlasy rastlín (pre vyhľadávanie rastliny Tabak 
a kávovník), školské encyklopédie,  pre prípad 
chýbajúceho internetového pripojenia 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
 Rozhovor, pozorovanie činnosti žiakov, analýza záznamov v pracovnom liste. 

 
Autor: PaedDr. Anna Sandanusová, PhD.  
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VPLYV NÁVYKOVÝCH LÁTOK NA ZDRAVIE ČLOVEKA 

ÚVOD  

Téma Vplyv návykových látok na zdravie človeka je súčasťou tematického celku Človek a jeho telo, ktorý sa vyučuje 

v 7.ročníku ZŠ. Téma má spojitosť s tematickými celkami: Tráviaca sústava (zásady správnej výživy, poškodenia 

tráviacej sústavy), Dýchacia sústava (starostlivosť o dýchaciu sústavu), Obehová sústava (poškodenia obehovej 

sústavy) a Nervová sústava. V rozšírenej forme je téma v súlade s ISCED 3 a je vhodná pre vyučovanie v kvinte 

gymnázia s osemročným štúdiom v rámci tematického celku Život s človekom, téma Rastliny a huby v službách človeka 

(rastlinné drogy, liečivá a drogy). Všetky uvádzané námety na aktivity majú odporúčací charakter a učiteľ si môže 

vybrať – podľa časových možností, aktivity triedy aj psychickej vyspelosti žiakov, ktorú z navrhovaných aktivít zaradí do 

vyučovacieho procesu. Červenou farbou sú označené nové a doplňujúce informácie. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
 

Zámer: Formou interaktívnej demonštrácie zapojiť žiakov do rozhovoru, podnietiť úvahy o fajčení. 

Začnite interaktívnou demonštráciou o škodlivosti vplyvu cigaretového dymu na zdravie človeka. 

Potrebujete fľašu z umelej hmoty, cigaretu, zápalky a vatu. 

Pokiaľ učiteľ nebude chcieť robiť na hodine demonštráciu, môže ukázať veľmi podobné video, ktoré  hovorí 

o škodlivosti cigaretového dymu u človeka. Ide o experiment, ktorý dostal názov: Čo sa stane, ak vyfajčíš 300 cigariet ! 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dqqfl5kr4sU  

 

Výskumná otázka: 

Čo sa stane, keď budeme pumpovať cigaretový dym do fľaše, v ktorej sa nachádza vata?  

 

Žiaci väčšinou predpokladajú, že do fľaše sa dostane dym, v triede bude zápach po cigaretách. Niektorí správne 

predpokladajú, že vata sa vo fľaši zašpiní od cigaretového dymu. Niektorí žiaci majú s fajčením osobnú skúsenosť, tak 

si vedia dobre predstaviť, že cigaretový dym okrem zápachu, ktorý sa šíri po okolí spôsobuje aj hnedožlté až čierne 

sfarbenie vecí na ktoré pôsobí (napr. záclony v byte a pod.). 
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Uskutočnite demonštráciu. 

Ďalšie otázky (možno ich položia samotní žiaci): 

Zistite z dostupných zdrojov, aké látky sa zachytávajú na vatu, ktorou je obalená dolná časť cigarety (okolo filtra)? 

Akým orgánom a orgánovým sústavám človeka najviac škodí cigaretový dym? 

Poznáte nejakého fajčiara vo svojom okolí?  

Je nikotín návyková látka? 

 

Riešenie: Cigaretový dym obsahuje okolo 4600 chemických látok. Najškodlivejšie z nich sú: nikotín, decht, oxid 

uhoľnatý, ktorý vytláča z hemoglobínu v krvi kyslík, arzén, amoniak, kyanovodík, pyridín, fenoly, aldehydy, aromatické 

uhľovodíky a iné. Jeden balíček cigariet obsahuje také množstvo nikotínu, ktoré by usmrtilo človeka, keby mu bolo 

podané naraz. 

Cigaretový dym poškodzuje najmä pľúca, cievy a teda dýchaciu a obehovú sústavu. U fajčiara s dennou spotrebou 

približne 20 cigariet sa po roku nahromadí v pľúcach až liter dechtu. 

Áno, nikotín je návyková látka. 

Ak uznáte za vhodné, môžete sa spýtať žiakov:  

Kto z vás už vyskúšal cigarety ? 

Ako ste sa prvýkrát cítili, keď ste držali v ruke cigaretu ? Cítili ste sa hrdo, dôležito či ste sa hanbili ? 

 

Riadeným rozhovorom so žiakmi zistíte, že určite každý z nich pozná nejakého fajčiara – buď vo svojej rodine alebo 

v širšom okolí. Znova zdôrazníme, že fajčenie je zdraviu škodlivé a tiež dospejeme k názoru spoločne so žiakmi, že 

fajčenie je návykové, mnohí ľudia fajčia aj niekoľko rokov a majú pritom rôzne rituály (fajčeniu pri pití kávy, cigareta 

ráno po prebudení, zvýšené fajčenie pri väčšom strese/tlaku  pod.). Pravdepodobne majú aj vlastné skúsenosti, ku 

ktorým sa spravidla nepriznajú. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
 

Zámer: Osvojiť si odbornú terminológiu k téme a pomocou tvorby článku a diskusie/riadeného rozhovoru uvažovať 

o nebezpečenstvách užívania drog. 

Otázka: 

Ako by sme charakterizovali návykové látky? 

 

Žiaci sa zapájajú do diskusie. Na základe ich výpovedí zhrnieme diskusiu a urobíme záver: 

Návykové látky (drogy, omamné, psychotropné, psychoaktívne látky) ohrozujú zdravie človeka, už pri malých 

dávkach nepriaznivo pôsobia na jeho psychiku, sociálne správanie, schopnosť vnímať a ovládať sa. Spôsobujú dočasné 

zmeny vo vnímaní, nálade, vedomí aj správaní sa človeka. Mnohé z nich je možné bežne kúpiť, pripraviť alebo vlastniť 

(napr. tzv. legálne drogy – alkohol, cigarety, káva, niektoré lieky a pod.). 

Otázka: 

Viete, ako sa drogy  dostávajú mladým ľudom do rúk?  

(cesta marihuany, kokaínu či pervitínu z fariem až do Európy je plná rizika a smrti) 

 
Predtým, ako sa omamné či psychotropné látky mohli dostať do ľudského tela, musia prejsť dlhou cestou od výroby po 
distribúciu.  
 
Prečítajte žiakom nasledujúci text, alebo poverte niektorého žiaka, aby ho nahlas prečítal. 
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Ako vrecko s práškom ovládlo svet 
 
Úžasným príkladom je legendárny kokaín, ktorého príbehu a dôsledkom venovali Channel 4 a Netflix celý seriál, 
Narcos. (otázka učiteľa: Videli ste alebo sledujete niekto seriál Narcos?) Ten je priam až zarážajúco presný a mapuje 
všetko od začiatkov masovej výroby kokaínu až po bombové útoky a politické hry, ku ktorým vojna medzi viacerými 
drogovými kartelmi viedla. 
 
Kokaín sa začal v 80. rokoch masovo vyrábať na poskrývaných farmách v Kolumbii. Na začiatku bol distribuovaný 
medzi lokálnym obyvateľstvom, no ľudia si po čase uvedomili, že za zábavu, ktorú prináša biely prášok, by si niektorí 
ľudia boli ochotní poriadne zaplatiť. Los Angeles, New York či Florida s Miami sa veľmi rýchlo stali vytýčenou 
destináciou vznikajúcich drogových kartelov.         
 

 Escobar bol prvý 
 
Samozrejme, priniesť kokaín v kufri nikto nemohol, no americké úrady vtedy drogu vôbec neočakávali, a tak mal 
kokaín roky takpovediac otvorené dvere. Stačilo byť trošku kreatívny a vrecká s práškom inteligentne 
poskrývať (napríklad do ľudského žalúdku) a nasadnúť na obyčajné lietadlo do amerického veľkomesta. 
Gram sa v USA predával aj za 100 dolárov a z úplne prvého drogového zoskupenia sa stalo kokaínové impérium, známe 
tiež ako Medellínsky kartel. Na čele stál kto iný než Pablo Escobar a aj keď je ten dnes už dávno mŕtvy, kartel 
obklopený miliónmi dolárov, vraždami a oddanosťou funguje ďalej a biely prášok sa dômyselnými cestami do USA 
dostáva naďalej. Samozrejme, Spojené štáty americké sa poučili a vtedajšie spôsoby pašovania už dávno nefungujú. 
 
Na dlhé vzdialenosti treba kreativitu 
Spoliehať sa dnes treba na podplácanie v miliónoch dolárov či neuveriteľne dômyselné skrýše ako napríklad v 
ananásoch. Pestovanie koky sa medzi časom rozšírilo z Kolumbie aj do Bolívie a Peru a ide o jediné štáty, kde 
sa rastlina pestuje vo veľkom. Treba spomenúť aj sedem obrovských mexických kartelov, ktoré ovládajú celú drogovú 
scénu v krajine, no zaoberajú sa len redistribúciou a vymýšľaním nápadov, ako dostanú balíčky s kokaínom za 
americkú hranicu. 

  

Americká Drug Enforcement Agency pri zabavení obrovskej zásielky kokaínu v Bolívii 

Kokaínové prístavy Európy sú Španielsko a Portugalsko. Práve nákladné kontajnery prichádzajúce do juhoeurópskych 
metropol predstavujú obľúbený spôsob pre prepravu drogy. Ročne moria precestuje 420 miliónov týchto kontajnerov 
a dáva zmysel, že sa nemôžu prekontrolovať všetky. Prepravovať kokaín po európskej pevnine je potom už 
jednoduché, špeciálne za čias Schengenského priestoru.                                   
(Zdroj: https://refresher.sk/51093-Ako-sa-drogy-dostavaju-Slovakom-do-ruk-Cesta-kokainu-marihuany-ci-pervitinu-z-
fariem-az-do-Europy-je-plna-rizika-a-smrti) 
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Otázka: 

Ako by ste definovali pojem droga? 

 

Vypočujte si návrhy žiakov, ktorí sa prihlásia. Upresnite definíciu drogy. Pridajte ďalšie súvisiace pojmy. Pre šetrenie 

času môžete definície žiakom rozdať písomne. Upozornite ich, že budete kontrolovať ich adekvátne používanie vo 

výstupe z nasledujúcej aktivity. 

 

Droga je každá látka (prírodná alebo syntetická), ktorá po vniknutí do organizmu spôsobuje telesné (fyzické) aj 

duševné (psychické) zmeny, mení jeho životné funkcie a tiež normálne fungovanie. Užívanie drog môže vyvolať 

závislosť. Iným významom slova je surovina rastlinného alebo živočíšneho pôvodu slúžiaca obyčajne na výrobu liečiv 

a liekov. 

Legálne drogy sú látky, ktoré spoločnosť toleruje a bežne sa s nimi stretávame (alkohol, tabak, kofeín, niektoré lieky). 

Užívame ich denne, bez toho aby sme si uvedomovali ich škodlivý vplyv na náš organizmus. Môže od nich vzniknúť 

rovnaká závislosť ako od nelegálnej drogy.  

Nelegálne drogy sú látky, ktoré spoločnosť netoleruje, sú zákonom zakázané (mariuana, heroín, pervitín, LSD, extáza, 

niektoré riedidlá, farbivá, lepidlá a pod.). Väčšinou spôsobujú zníženú vnímavosť a ich dlhodobé používanie 

poškodzuje mozog a vyvoláva závislosť. 

Niekedy ešte drogy delíme na : 

 Mäkké drogy – všeobecne považované za bezpečnejšie, nehrozí také veľké riziko závislosti na nich (kofeín, 

tabak a pod.). 

 Tvrdé drogy – veľké riziko vzniku závislosti na nich (heroín, pervitín a pod.)  

Drogová závislosť = toxikománia je stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej potreby dostať do organizmu 

drogu. Drogová závislosť sa prejavuje : 

 neodolateľným želaním, nutkaním, potrebou užívať drogu a získať ju akýmkoľvek spôsobom a za akúkoľvek 

cenu, 

 tendenciou zvyšovať dávky drogy,  

 psychickou a často aj fyzickou závislosti od drogy. 

 

Účinky drog sú : 

Tlmiace – alkohol, heroín, morfín, 

Povzbudzujúce – kokaín, kofeín, pervitín, 

Halucinogénne – konopné drogy, lysohlávky, LSD a pod.  

 

Návyk na rozdiel od závislosti je stav, v ktorom nie je nutkavá potreba vziať si drogu, ale iba silná túžba. Užívateľ 

nepociťuje potrebu zvyšovať si dávku drogy. 

Užívanie drog má niekoľko štádií : 

Fáza experimentovania a občasného užívania drog – spúšťačom môže byť zvedavosť, nuda, potreba poznať a zažiť 

niečo nové, záťažová situácia (stres, strach a pod.), snaha uniknúť z reality. Táto fáza sa niekedy dá pre najbližším 

okolím utajiť. 

Fáza pravidelného užívania – je to pravidelné užívanie, droga sa užíva v čase a mieste, ktoré sú na to sociálne 

primerané (víkendy večer, diskotéky a pod.), užívateľ už nezapiera, že užíva drogu, ale popiera riziko svojho konania 

(„mám to pod kontrolou“). Varovným signálom závislosti je zmena napr. úbytku hmotnosti, zmena hodnôt, zmena 

priateľov, zhoršenie prospechu a pod. Droga sa stáva súčasťou sociálneho života jedinca. 

Fáza návykového užívania – prehlbujú sa osobnostné a sociálne problémy, strata kontroly nad užívaním návykovej 

látky, závislý človek sa sústredí na to, akým spôsobom získať ďalšiu dávku (predaj osobných vecí, krádeže a pod.), už 

svoj návyk závislý človek neskrýva, snaží sa sám skončiť s drogou, ale zároveň pochopí, že sám to nezvládne. Zmena 

životného štýlu. Telo si zvykne na trvalú prítomnosť drogy a závislý človek potrebuje stále vyššiu dávku. Ak je prísun 

drogy zastavený, prejavuje sa to ťažkými abstinenčnými príznakmi. 

Fáza terminálna – celkový úpadok a rozpad osobnosti, rozpad sociálnych väzieb, celková devastácia organizmu, trvalé 

zdravotné poškodenie, poškodenie a poruchy v oblasti biologickej, psychickej aj sociálnej.  
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Zo skúseností ľudí, ktorí drogu berú a majú problémy, zažili rozlet aj pád jednoznačne vyplýva rada : Nikdy to neskúsiť! 

Abstinenčný syndróm (príznak, „absťák“) je stav, ktorý nastane keď závislý prestane brať drogu, od ktorej sa stal 

závislým. Často krát sa prejavuje ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, 

sklony k samovražde) príznakmi, ktoré trvajú až niekoľko dní. Abstinenčné príznaky sú prejavom fyzickej závislosti na 

droge. 

 

I. Aktivita (preferovaná) 

Práca v skupinách  

Triedu rozdeľte na 4 skupiny. Každá skupina dostane za úlohu pripraviť príspevok do školského časopisu na vopred 

stanovenú tému. Žiaci môžu používať školské encyklopédie, odbornú literatúru aj informácie z internetu. Po napísaní 

príspevku tento prednesú ostatným spolužiakom. Čas na prípravu príspevku do školského časopisu je 10 minút.  

Okrem textu požadujeme, aby príspevok obsahoval aj nejaký ilustračný obrázok, ktorý žiaci získajú stiahnutím 

z internetu, alebo odfotografovaním obrázka z encyklopédia a pod. 

Témy príspevkov : 

Téma 1 : Marihuana, hašiš – charakteristika, prejavy užívania a vplyv na zdravie človeka 

Téma 2 : Pervitín, kokaín, heroín – charakteristika, prejavy užívania a vplyv na zdravie človeka 

Téma 3 : Lieky – príklady zneužívania niektorých liekov, vplyv na zdravie človeka 

Téma 2 : Organické látky – lepidlá a riedidlá,  charakteristika, prejavy užívania a vplyv na zdravie človeka 

 

Upozornite žiakov, aby do svojho príspevku zaradili aj obrázky resp. mapy, ktoré budú vyjadrovať či porovnávať krajiny 

s užívaním drog, ak také nájdu. 

 

Obrázok nižšie vyjadruje prevahu užívania marihuany v Spojených štátoch amerických s porovnaním v krajinách 

Európy. 
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Úloha 1: 

Napíšte krátky príspevok do školského časopisu. Tému príspevku si vyberte. Text doplňte ilustráciou.  Po vypracovaní 

príspevku jeden člen skupiny prečíta príspevok pred ostatnými spolužiakmi. 

 

Po uplynutí časovej dotácie postupne všetky skupiny prezentujú svoje príspevky pred ostatnými spolužiakmi. Ku 

každému prednesenému príspevku poskytnite priestor krátkej žiackej diskusii. Žiaci vytvorený príspevok doplnia 

o postrehy ostatných spolužiakov a učiteľa. Príspevok pošlú na zverejnenie do školského časopisu alebo zverejnia na 

nástenke v triede a zároveň umožnia jeho zdieľanie aj ostatným spolužiakom. 

Na záver prezentujte, ako dlho ostávajú jednotlivé návykové látky v tele človeka (materiál je v prílohe). 

Poznámka: 

Prezentácia a diskusia k napísaným článkom už spĺňa funkciu reflexie, preto nemusíte so žiakmi už riešiť pracovný list, 

ak nato nezostal čas. 

 

II. Aktivita 

Alternatívnou aktivitou k písaniu článku môže byť riadený rozhovor. 

Otázka:  

Viete aké typy či formy drog sa dajú  zohnať za pár centov či eur na ulici?    

Rozhovor ďalej veďte tak, aby ste žiakov nasmerovali k uvažovaniu o nasledujúcich témach: 

Drogy sú medzi mladými ľuďmi stále nebezpečne populárne. Zvyčajne chce mnoho  mladých ľudí skúšať nové veci a 

zažiť ten jedinečný pocit, čo sa mierne prejaví aj na obsahu peňaženky, no všetko v rámci medzí. Desať eur „za gram 

trávy či koleso“ nie je nič nerozdýchateľné, no pre ľudí na samom konci spoločnosti ide o nepredstaviteľné peniaze, 

z ktorých sa dokážu najesť aj na celý mesiac.                         

Plno chudobných ľudí užívajúcich drogy sa musí spoľahnúť na nezdravé zmesi, kde je pôvodnej drogy len niekoľko 

percent a účinná látka je zmiešaná s absolútnym odpadom. Medzi najpopulárnejšie a najlacnejšie verzie toho, ako 

doplniť čistý pervitín, patria napríklad destiláty kyseliny sírovej, jód, lítium, červený fosfor či kyselina chlorovodíková. 

Miniatúrne množstvo takýchto aditív pridávaných do čistých práškových drog je vyvážené tak, aby jedna dávka 

nespôsobila vážne následky, no pravidelné užívanie si ich na svedomie pripísať môže. Okrem zdravotných účinkov 

totiž môžu nepriaznivo pôsobiť na psychiku človeka a samotný výsledok je samozrejme omnoho horší, ako keď by 

človek požil čistý prášok.                       

Medzi ľahko dostupné drogy na ulici patria: spomínaný gram trávy (marihuana), koleso, miešaný pervitín, heroín, 

lacné víno ako „brdza“, Okena či Alpa.  

Otázka:  

A čo taký alkohol? Čo si o ňom myslíte? Prečo mladí ľudia siahajú po ňom? 

Očakávané odpovede: robí ich to dospelejším, je to sranda, alkohol zlepší náladu, chutí im to, alkohol dáva pocit 

dôležitosti, sebavedomia, alkohol vyvoláva pocit spolupatričnosti s partiou, pomáha zabudnúť na problémy v škole, 

rodine a pod.   

V prvom rade treba otvoriť tému, či je alkohol droga. Odpoveď je, že podľa slovenskej legislatívy nie, pretože tá 

termín droga ani nepozná. Máme však odlišné zákony pre omamné a psychotropné látky a pre alkohol. Vo svete je 

alkohol väčšinou považovaný skôr za látku negatívne ovplyvňujúcu životné funkcie človeka.        
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Alkohol (pivo, víno, destiláty) vzniká kvasením cukru. Patrí medzi psychotropné látky. Je zaradený medzi drogy so 

sedatívnym účinkom. Býva súčasťou mnohých osláv, zábav, diskoték. Na Slovensku je to žiaľ najčastejšie používaná 

a tolerovaná legálna droga. Napriek tomu, že legislatívne je zakázané požívať alkohol osobám mladším ako 18 rokov 

(predaj alkoholu osobám mladším ako 18 rokov je tiež zakázaný). Žiaľ štatistiky hovoria, že mnoho mladých ľudí do 18 

rokov má osobnú skúsenosť s požívaním alkoholu. Veď už pripíjanie si „detským šampanským“ je nepriama „príprava“ 

dieťaťa na dráhu alkoholika.  

Obrázok vyjadruje užívanie alkoholu medzi dospelými (15-64r). Vľavo sú zobrazené Spojené štáty americké a vpravo 

Európa. 

 

Človek závislý od alkoholu sa volá alkoholik. Pravidelná konzumácia alkoholu vedie k závislosti – alkoholizmu.  

 

Podľa vlastného uváženia môžete premietnuť žiakom video: 

Ukážka videa: https://www.youtube.com/watch?v=zLFXZKzYUlE – Prečo sa niektorí ľudia stávajú alkoholikmi ? (české 

titulky k dispozícií) 
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Alkohol poškodzuje : 

Tráviaci systém – potrava sa nedostatočne spracúva a organizmus nezíska z nej všetky živiny, podporuje vznik 

žalúdočných vredov. 

Pečeň – alkohol po dlhšom pití spôsobuje cirhózu (stukovatenie) pečene, ktorá potom neplní svoju pôvodnú 

detoxikačnú funkciu (odstraňovanie škodlivých látok z tela). 

Srdcovocievny systém (kardiovaskulárny) – dlhodobé pitie spôsobuje vysoký krvný tlak, čoho následkom môže byť 

vznik cievnej mozgovej príhody. 

Dýchací systém – časté zápaly pľúc, zhubné nádory na pľúcach, udusenie zvratkami a pod. 

Nervový systém – potenie, nespavosť, zvýšená dráždivosť, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy, závrate. Dlhodobé 

pôsobenie alkoholu spôsobuje poškodenie mozgu. 

Zhubné nádory – u alkoholikov sú časté zhubné nádory pečene, pankreasu, prsníkov, ústnej dutiny. 

Otázka:  

Aké sú  nepriaznivé účinky alkoholu na zdravie človeka? 

 

Predpokladané odpovede: zmena nálad, zníženie koordinácie pohybu, spomalenie reflexov, zvyšuje sa riziko nehody 

pri vedení motorového vozidla, depresie, zvýšený krvný tlak, poškodenie pečene, v zime podchladenie organizmu 

(možnosť zamrznutia na ulici), poruchy spánku, pitie počas tehotenstva poškodzuje aj zdravie nenarodeného dieťaťa, 

zvýšené riziko úrazov, nehôd, samovrážd a pod.  

 

Podľa vlastného uváženia môžete premietnuť žiakom video. 

Ukážka videa: https://www.youtube.com/watch?v=cqtwIWiAWN4 – Jeden deň života chronického alkoholika, 

zverejnené pod Dr. Phill (jeho show). 

Otázka: 

Prestav si nasledujúcu situáciu: kamarát ťa pozval na oslavu jeho narodenín. Jeho mama pripravila pre hostí bohaté 

pohostenie, chlebíčky, sladkosti, samé dobroty. Kamarátovi rodičia v čase konania oslavy odcestujú na chatu, pretože 

svojmu synovi dôverujú a kamaráti zostanú na oslave bez kontroly dospelých. Asi po 2 hodinách prebiehajúcej oslavy 

oslávenec donesie domácu slivovicu a začne svojich kamarátov ponúkať.  

Ako sa zachováš? Zaujmi stanovisko, ako by si vzniknutú situáciu vyriešil. 

 

Diskusia : Riešenie situácie žiaci rozoberajú spolu s vyučujúcim. 

Diskusia musí smerovať k tomu, aby sa žiaci naučili hovoriť NIE. Nielen na alkohol, ale aj iné návykové látky a drogy. 

Pokračujte vo vysvetľovaní, striedanom riadeným rozhovorom a diskusiou so žiakmi. 

 

Nikotín je rastlinný alkaloid, je to látka, ktorá je súčasťou tabaku. Nikotín je prudký jed. Už 60 mg tejto látky 

predstavuje smrteľnú dávku. Nikotín sa do tela dostáva fajčením cigariet, cigár, vodných fajok, žuvaním alebo 

„šnupaním“ tabaku. Vyvoláva veľmi silnú závislosť. Má stimulačné (neprirodzene stimuluje srdcovú činnosť) ale 

zároveň aj uvoľňujúce účinky (uvoľňuje stres a úzkosť).  

Otázka: 

Čo myslíte, ako sa prejavujú abstinenčné účinky pri nedostatku nikotínu? 

 

Predpokladané odpovede : nervozita, neschopnosť sústrediť sa, depresie, podráždenosť. 

Dlhodobé fajčenie poškodzuje zdravie. Fajčenie poškodzuje zdravie aj tzv. pasívnych fajčiarov – ľudí, ktorí sa 

zdržiavajú v zafajčenom prostredí.  

335 / 503

https://www.youtube.com/watch?v=cqtwIWiAWN4


 
 

 

Otázka: 

Viete aké chemické látky vdychuje nefajčiar? 

 

Očakávané odpovede: organické látky, anorganické látky, dráždivé látky ako acetaldehyd, metanol, acetón, fenoly, 

pesticídy, aditíva, metán.... 

Pasívne fajčenie je nebezpečné najmä počas tehotenstva matky 
Fajčenie počas tehotenstva vyúsťuje do mnohých komplikácií u detí. Fajčenie počas tehotenstva dokázateľne 

redukuje pôrodnú hmotnosť u detí, spôsobuje súmernú hypotrofiu plodu (200 – 300 g),  chronické problémy s 

dýchaním, zápal stredného ucha a redukuje pľúcne funkcie. Fajčenie matiek počas tehotenstva dokázateľne znižuje 

pôrodnú hmotnosť a zvyšuje riziko vzniku syndrómu náhleho detského úmrtia (SIDS). Zdravotné následky fajčenia 

matky sa prejavujú na narodenom dieťati výrazne aj po pôrode vo forme psychických a neuropsychiatrických 

problémov (plačlivosť, nervozita, poruchy spánku, bledosť, cyanóza). Ďalšie štúdie dokazujú vplyv fajčenia matky na 

spomalenie telesného rastu a vrodených porúch vývoja. 

 

Tabak má medzi drogami výnimočné postavenie, lebo spolu s alkoholom patrí k tzv. legálnym drogám. Tabak 

obsahuje popol (zvyšky tabakových rastlín) a tabakový dym (plyny s časticami zanášané do pľúc). 

Ako sme v závere experimentu, ktorý sme realizovali na začiatku hodiny, zistili, cigaretový dym obsahuje vyše 4600 

škodlivých látok. Najnebezpečnejšou zložkou tabakového dymu je decht. Vzniká nedokonalým spaľovaním pri horení 

tabaku a v podobe aerosólu sa dostáva každým vdýchnutím hlboko do pľúc. Decht je žltohnedý kondenzát, ktorý sa 

získava po ochladení tabakového dymu na nízke teploty. Jeho množstvo kolíše podľa druhu tabaku od 3 – 40 mg.  

 

So žiakmi diskutujte o rizikách fajčenia:  

Otázka: 

Posúďte, ktoré sú riziká fajčenia. 

 

Predpokladané odpovede : ochorenia dýchacích ciest, vyšší výskyt nádchy, chrípky, zápalov priedušiek, zápalov pľúc, 

pľúcne astmy, ochorenia srdca a ciev, vysoký krvný tlak, riziko vzniku srdcového infarktu, poruchy trávenia, žalúdočný 

vred a pod.  

Pokračujete ďalej vo vysvetľovaní učiva s prvkami. 

Niektorí fajčiari sú presvedčení, že vodná fajka nie je taká škodlivá ako fajčenie klasických cigariet. Funguje na princípe 
filtrácie a ochladzovania dymu cez vodný filter, kde sa zachytáva väčšina nečistôt. Vodné fajky majú už dlhú históriu 
a ich rodiskom je orientálna India. Odtiaľ dostali meno hookah. Prvé vodné fajky boli kokosové orechy s dierou na 
trubicu. Používali sa na fajčenie ópia a hašišu, neskôr čistého tabaku. Až pred 5 storočiami v Turecku nadobudli vodné 
fajky tvary podobné súčasným. Neskôr vodná fajka prenikla do Sýrie, Libanonu až do Egyptu a Maroka. V Afrike získala 
vodná fajka nové pomenovanie shisha. 
V súčasnosti sa tešia veľkej popularite po celom svete. 
Niektoré štúdie ale ukazujú, že fajčenie vodnej fajky 45 minút sa vyrovná vyfajčeniu 20 kusov cigariet. Pri fajčení 

vodnej fajky sa vytvára 30 – 100 krát viac dechtu a 17 – 50 krát viac oxidu uhoľnatého. Vodná fajka sa skladá zo 

základných 4 častí, ktorými sú: váza, telo, korunka(kotlík) a hadica. S použitím gumových tesnení sa jednotlivé časti 

poskladajú dokopy. 

 

Uhlík zahrieva tabak v korunke z ktorého sa vytvára dym. Tento dym potom putuje telom fajky do vázy kde sa schladí 
a čiastočne prefiltruje cez studenú vodu. 
Odtiaľ sa dym s príchuťou vtiahne cez hadicu do pľúc , vychutnávajú sa zážitky pri hre s dymom a príjemnou 
spoločnosťou. 
Fajčenie vodnej fajky v skupine spôsobuje aj zvýšené riziko prenosu infekčných ochorení (herpes, infekčná žltačka, 

tuberkulóza a pod.). 
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Nielen drogy sú návykové 

 

Návyk nemusia vyvolať iba chemické látky. Taktiež rôzne činnosti môžu viesť k trvalej závislosti.  

Otázka:  

Čo myslíte, ktoré činnosti človeka vedú k trvalej závislosti? 

 

Diskusia má smerovať k tomu, že v posledných rokoch pribúda mladých ľudí, ktorí sa stali závislí na hracích 

automatoch – na gambleroch. Ich návyk má mnoho spoločných znakov s drogovou závislosťou. Svojej vášni obetujú 

všetko, vrátane všetkých finančných úspor svojich a často aj rodinných. Dlho žijú v presvedčení, že môžu s touto 

činnosťou kedykoľvek prestať.  

Otázka:  

Stretli ste sa už s gamblerstvom u svojich rovesníkov? 

Ako sa to prejavilo? 

Otázky:  

Stretli ste sa už s gamblerstvom u svojich rovesníkov? Ako sa to prejavilo? 

Z dostupných zdrojov zistite, čo znamená pojem „workoholizmus“? 

Poznáš vo svojom okolí nejakého workoholika? 

Spoločnosť považuje túto závislosť za celkom užitočnú. Môže mať ale aj nepriaznivé dôsledky. Aké? 

Viete vysvetliť rozdiel medzi workoholizmom a pracovitosťou ? 

 
Ak žiaci nevedia na základe dedukcie a syntézy poznatkov odpovedať na uvedené otázky, ich odpovede učiteľ upresní 

a doplní. 

Workoholizmus sa v dnešnej modernej dobe stal nebezpečnou závislosťou. Upadajú doň mnohí úspešní ľudia, často si 
to ani neuvedomujú. Majú tendenciu zamieňať si ho s pracovitosťou, preto ho vnímajú pozitívne.  
Pracovitosť však nie je závislosťou, workoholizmus áno.                      
Psychológovia ho dokonca považujú za chorobu, ktorá má svoje príznaky, štádiá a rovnako ničivé následky ako 
alkoholizmus či užívanie omamných látok. 
Väčšinou je prejavom vážnejšieho problému – neschopnosť vyrovnať sa s novou situáciou, spôsobom života. Na 
príčine môže byť tlak spoločnosti, náročné požiadavky zamestnávateľa, no niekedy sa začne vyvíjať už aj v detstve, keď 
rodičia vyžadujú od svojho dieťaťa viac, ako je schopné zvládnuť.         
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Najčastejším príznakom, že človek nie je v poriadku, je strata pojmu o čase a realite, nezáujem o rodinu a priateľov, 
kladenie práce na prvé miesto vo svojich životných hodnotách. Ruka v ruke s workoholizmom sú ďalšie závislosti – 
spomínané fajčenie, alkoholizmus či dokonca užívanie omamných látok. Postihnutý v nich hľadá únik a riešenie svojich 
osobných problémov, ktoré vzniknú vďaka jeho závislosti od práce. Neliečený workoholizmus môže mať aj fatálne 
následky. 
Napriek tomu, že workoholici sú pripravení pracovať veľa a dlho, ani pre zamestnávateľov nie sú vhodnou voľbou. 
Prehnané pracovné nasadenie totiž často vedie k vyhoreniu a môže mať aj vážne zdravotné následky v podobe 
depresií. 
Zaujímavosť: Svetový deň workoholikov je 5. júla. 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.)  : 
Samostatná práca žiakov s pracovným listom (v prílohe) 

Zámer: Poskytnúť žiakom príležitosť usporiadať si informácie v mysli a zaujať k nim vlastný vnútorný postoj. 

Ak ste zvolili odporučenú aktivitu I. a žiaci písali článok, jeho zdieľanie a diskusia  k téme už splnili funkciu reflexie. 
Pracovný list použite iba ak zostal čas. 

Žiakom poskytnite pracovný list. Na základe pohľadu do pracovných listov počas práce žiakov zhrňujúco zhodnoťte 
riešenia a v krátkom dialógu koriguje prípadné omyly niektorých žiakov.  

V závere hodiny požiadajte od žiakov, aby zhodnotili svoju prácu na hodine.  
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KOĽKÝCH ROKOV SA DOŽIJEM V ZDRAVÍ?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Zdravý životný štýl II.   

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Porovnať rôzne životné štýly a ich dopad na 
zdravie, orgánové sústavy, dĺžku života a dĺžku 
života v zdraví 

 Formulovať vlastné odporúčania a argumenty pre 
navrhované zmeny  
 

 Manipulovať so softvérom, modelovať 

 Určovať vzťahy medzi premennými na základe 
hodnôt 

 Formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznatky o ľudskom tele a orgánových sústavách ľudského tela 

 Poznať termíny denný režim, dĺžka života, dĺžka života v zdraví (zdravé roky života) 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú väčšinou dobré znalosti o negatívnych vplyvoch na zdravie, ale tieto vedomosti môžu byť izolované, 
nevnímajú ich v súvislostiach a príčinno-následných vzťahoch. Navrhované aplikácie umožňujú žiakom priamo 
na hodine modelovať rôzne životné štýly a sledovať ich dopad na počet prežitých rokov v zdraví (dĺžka života 
v zdraví), ale aj na počet prežitých rokov celkovo (dĺžka života) a skúmanie vzťahov medzi údajmi navzájom.  

Cieľom je u žiakov rozvíjať zdravotnú gramotnosť podporou kritického myslenia a uvedomenia si príčinno-
následných vzťahov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (4 žiaci v skupine) 

 

 Počítač s prístupom na internet, 

 Pracovné listy (príloha), 

 Smartfóny alebo tablety 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Systém úloh vo fáze reflexie, 

 rozhovor, 

 pozorovanie činností. 

 

Autor: Mgr. Zuzana Boberová, PhD. 
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL II/II    

ÚVOD  
Téma Zdravý životný štýl II. nadväzuje na prvú metodiku Zdravý životný štýl I. Metodiky predstavujú komplexné spracovanie 

časti tematického celku Človek a jeho telo, ktorá je zameraná na Zdravie a život človeka, a to v kontexte rozvíjania zdravotnej 

gramotnosti žiakov aplikovaním bádateľských aktivít. Metodiky primárne vychádzajú z inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu a spĺňajú jeho požiadavky z hľadiska obsahového a výkonového štandardu v rámci tém zameraných na Zdravie 

a život človeka, ktoré by sa mali preberať v závere školského roka v rozsahu 5 vyučovacích hodín.  

Téma Zdravý životný štýl II. sa primárne orientuje na situačné úlohy, ktoré sú zamerané na zisťovanie miery porozumenia 

a uvedomenia si pojmov a vzťahov tematického celku Človek a jeho telo v súvislosti so zdravím a zdravým životným štýlom. 

Výsledkom je syntéza poznatkov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu do jednotného celku.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Vyhodnotiť vlastné výsledky domáceho projektu Denník zdravia z predchádzajúcej hodiny pomocou aplikácii na 

odhad dĺžky života a dĺžky života v zdraví.   

 

Motivácia vo forme výskumnej otázky: 

Otázky: 

Ako dlho budem žiť?  

Ako dlho budem zdravý?  

Nechajte žiakov, nech Vám spontánne odpovedajú na otázky a povedia svoje predpoklady. Predpokladáme, že žiaci začnú 

nadväzovať na svoje zistenia z domáceho projektu „Denník zdravia“ z predchádzajúcej hodiny. Vyzvite všetkých žiakov, aby 

si pripravili súhrnnú tabuľku z domáceho zadania „Záver sebapozorovania“, ktorú budú používať.  

Po krátkej úvodnej diskusii ukážte žiakom dve online aplikácie, ktoré vedia na základe údajov o vlastnom životnom štýle 

vypočítať predpokladanú dĺžku života - https://www.myabaris.com/tools/life-expectancy-calculator-how-long-will-i-live/ 

a predpokladanú dĺžku života v zdraví - https://apps.goldensoncenter.uconn.edu/HLEC/. V aplikáciách sa dá navoliť vekové 

rozhranie 18-85/90 rokov. Žiaci síce nemôžu zadať ich vlastný vek (13-14 rokov) pri vyhodnotení údajov, ale môžu vidieť 

perspektívu svojho súčasného životného štýlu do budúcnosti. Zadajte žiakom prvú úlohu a vysvetlite im, ktoré údaje pre 

použitie aplikácií budú potrebovať (doplňujúce informácie pre učiteľa na konci metodiky). Môžete zadať nejaké vymyslené 

údaje na ukážku ako pracovať s aplikáciou. 

Úloha 1:  

Zisti do akého veku budeš žiť a do akého veku budeš zdravý so súčasným životným štýlom ak by si mal 20 rokov, tvoja výška 

by bola... (doplň akú asi budeš mať vo veku 20 rokov), tvoja váha by bola... (doplň akú asi budeš mať vo veku 20 rokov), bol 

by si na vysokej škole, slobodný, brigáduješ, ale tvoj ročný príjem je zatiaľ ešte menší ako 8000 eur ročne (menej ako $25K). 

Ostatné chýbajúce údaje si doplň podľa toho, čo pre teba platí teraz.   

Zo svojho denníka zdravia budeš potrebovať tieto údaje: 

– ako momentálne hodnotíš kvalitu svojho stravovania, spánok, fajčenie, alkohol, ako momentálne hodnotíš svoje zdravie, 

fyzická aktivita. 

Zhoduje sa výsledok s tvojím predpokladom zo začiatku hodiny? 

Ako si na tom v porovnaní so spolužiakmi?  
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Žiaci na zadanej úlohe budú pracovať v skupinách (3-4 žiaci v skupine). Žiaci si zadajú postupne svoje údaje do obidvoch 

aplikácii a porovnajú si výsledok – celková dĺžka života a dĺžka života v zdraví. Predpokladáme, že táto úloha u žiakov vzbudí 

záujem nakoľko ide o údaje ich vlastného životného štýlu.  

Poznámka: 

Pri využití aplikácii je potrebné doplniť niektoré údaje, ktoré budú pre žiakov aktuálne vo veku 18-85/90 rokov – ukončené 

vzdelanie, ročný príjem, rodinný stav. V zdaní úlohy sú tieto údaje vopred zvolené, aby si následne žiaci mohli porovnať 

výsledky svojho životného štýlu medzi sebou. Podrobnejšie informácie k použitiu aplikácii na hodine nájdete na konci 

metodiky v doplňujúcich informáciách pre učiteľa.    

Je potrebné zabezpečiť, aby bol v triede prístup na internet. Žiaci v skupinách môžu používať napríklad školské tablety alebo 

vlastný smartphone. Ak máte na internet napojený len triedny počítač, budete analyzovať výsledky spoločne na 

dobrovoľníkoch v triede.   

 

Po tom ako si žiaci zistia obidva údaje, vráťte sa späť k otázkam. Rozvíjajte so žiakmi diskusiu. V rámci diskusie môžete žiakov 

tiež upozorniť aj na dôležitý fakt, že je vedecky dokázané, že životný štýl sa s vekom zhoršuje (stravovanie, fyzická aktivity, 

fajčenie, alkohol) a výsledky, ktoré si zistili dnes už o pár rokov nemusia platiť.  

Otázky: 

Líšia sa vaše údaje v rámci skupiny?  

Ktoré údaje dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života?  

Žiaci nestihli experimentovať s aplikáciami použitím rôznych údajov. Nechajte ich len veľmi krátko premýšľať a povedzte:  

„Dnes budete mať možnosť zahrať sa na expertov na zdravie, ktorí budú radiť rôznym ľudom, čo by mali zlepšiť alebo 

naopak ponechať vo svojom životnom štýle, aby sa dožili čo najviac rokov v zdraví.“   

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 
Zámer: Syntéza poznatkov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pomocou situačnej úlohy založenej na modelovaní 

dĺžky života v zdraví v závislosti od rôznych životných štýlov.  

 

Žiaci riadeným bádaním vedia kvalitatívne zhodnotiť ako rôzne životné štýly vplývajú na celkovú dĺžku života a zdravé roky 

života.   

Výskumná otázka: 

Ktoré aktivity životného štýlu dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov 

života? 

Žiaci budú pracovať v skupinách (4 žiaci v skupine). Nechajte žiakov nech si vyžrebujú jednu obálku, v ktorej sa nachádza 

konkrétny pracovný list vo forme situačnej úlohy: 

Úloha 2: 

Predstavte si, že ste špecialisti na otázky zdravia.  

 

Vašou úlohou je pozrieť sa na život a príbeh človeka, ktorého ste si vyžrebovali v obálke. Pozorne si ho prečítajte. Vašou 

úlohou ako expertov na zdravie je: 

- nakresliť človeka na základe popisu jeho životného štýlu; 

- využitím aplikácii zistiť očakávanú dĺžku života a zdravé roky života tohto človeka; 
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- využitím aplikácii zhodnotiť kvalitu životného štýlu – ktoré aktivity jeho životného štýlu najviac negatívne/pozitívne 

ovplyvňujú jeho dĺžku života a zdravé roky života;  

- zhodnotiť vplyv životného štýlu na orgánové sústavy – ktoré orgány najviac trpia alebo práve naopak prosperujú z tohto 

životného štýlu, 

- vypracovať odporúčania s cieľom zvýšiť počet rokov prežitých rokov v zdraví (pripravte si argumenty pre svoje 

odporúčania). 

 

Pri práci môžete využiť internet, učebnicu biológie prípadne inú odbornú literatúru, ktorú máte k dispozícii.   

 

Na prácu majú žiaci približne 10 minút. Vyzvite žiakov, aby si úlohy rozdelili, nech pracujú na viacerých úlohách súčasne. 

Každá skupina by si mala zvoliť hovorcu, ktorý bude výsledky ich bádania prezentovať.  

Poznámka: 

Situačná úloha vrátane zosobnených životných štýlov v podobe príbehov sú súčasťou pracovného listu, ktorý si žiaci 

vyžrebujú na začiatku v obálke. Pracovné listy nájdete v závere metodiky.  

Žiaci môžu pri riešení úlohy použiť učebnicu biológie alebo im môžete priniesť aj rôzne odborné knihy a časopisy, z ktorých 

môžu čerpať informácie. Umožnite tiež žiakom prístup na internet, napríklad na Vašom učiteľskom počítači, aby si mohli 

vyhľadať potrebné informácie na internete.  

 

Po uplynutí času na ich vlastné bádanie nasleduje prezentácia riešení týchto koncepčných úloh žiakmi. Nechajte každú 

skupinu, aby najprv prezentovala ako si tohto človeka predstavujú s tým, že spolužiakom opíšu jeho životný štýl so zadania 

úlohy. Následne by mali stručne prezentovať svoje hlavné, dôležité zistenia z analýzy príslušného životného štýlu. V závere 

by mali prezentovať svoje odporúčania, ktoré by mali oprieť o vlastné argumenty. Takto sa vystriedajú všetky skupiny. 

Počas prezentácie môžu ostatní žiaci klásť otázky prezentujúcim žiakom, ktoré ich zaujímajú. Je však nevyhnutné ustriehnuť 

smerovanie diskusie, aby sa žiaci neodkláňali od témy. Rovnako je potrené ustriehnuť čas pre každú skupinu, aby stihli 

prezentovať svoje zistenia všetky skupiny. Časový limit žiakom pomáha, aby si utriedili vlastné myšlienky a naučili sa odlíšiť 

podstatné, dôležité informácie od menej podstatných, rozširujúcich informácii.  

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 
Zámer: Zovšeobecniť závery zo spoločnej diskusie a navrhnúť možné opatrenia pre podporu zdravia v škole a blízkom okolí.  

 

Vráťte sa k výskumnej otázke a formulujte záver bádania žiakov. 

Výskumná otázka: 

Ktoré aktivity životného štýlu dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov 

života človeka? 

Diskutujte so žiakmi o vplyvoch rôznych životných štýlov na celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života. Je dôležité, 

aby si žiaci najmä uvedomili kvalitatívny rozdiel týchto údajov (je rozdiel či sa dožijem 90 rokov, ale len do 65 rokov budem 

zdravý – bez zdravotného obmedzenia). Rovnako je dôležité, aby si žiaci v reflexii všetkých informácií uvedomili príčinno-

následné vzťahy – ak začnem pravidelne fajčiť výrazne mi to skracuje perspektívu dlhšieho života v zdraví.   

Úloha 3: 

Vypíšte aktivity životného štýlu, ktoré dokážu významne skrátiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života človeka. 

Vypíšte aktivity životného štýlu, ktoré dokážu významne predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života človeka. 

Ku každej aktivite napíšte, akým spôsobom môže negatívne/pozitívne ovplyvniť orgánové sústavy človeka. 
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Vzhľadom na zistenia žiackeho bádania rozvíjajte diskusiu ako by mohli navrhnúť možné opatrenia pre podporu zdravia 

v škole a blízkom okolí: 

Otázky: 

Ako ovplyvňuje školské prostredie naše zdravie?  

Čo by sme mohli v našej škole zlepšiť/zmeniť, aby bola školou podporujúcou zdravie? 

 

 Tieto otázky môžete žiakom nechať aj za domácu úlohu a vrátiť sa k nim napríklad na triednickej hodine alebo počas voľných 

hodín v závere školského roka. Táto perspektíva tiež môže slúžiť ako základ pre triedny/školský projekt.  

  

Poznámka k Úlohe 1 a 2: 

Použitie aplikácií na hodine: 

Úloha 1: 

V tejto úlohe si žiaci vyhodnotia údaje vlastného životného štýlu. Pre porovnateľnosť v skupine a niektoré obmedzenia 

v údajoch z hľadiska veku siedmakov (vek, rodinný status, ročný príjem) je v zadaní úlohy simulácia situácie, že žiaci už majú 

zhruba 20 rokov, sú na vysokej škole, brigádujú a pod. Touto úlohou chceme žiakom ukázať, že ak by sa ich životný štýl 

nezmenil do dospelosti, tak do akého veku môžu predpokladať, že ostanú zdraví.  

Môžeme predpokladať, že životný štýl siedmaka je v celku pozitívny – dlhší spánok, viac fyzickej aktivity, siedmaci ešte 

väčšinou nefajčia, nepijú alkohol, možno sú len zvedaví a majú prvé skúsenosti, čo je  tomto veku prirodzené. Viaceré 

výskumné štúdie však potvrdzujú, že životný štýl sa so zvyšujúcim vekom zhoršuje (pasívne trávenie voľného času, pravidelné 

fajčenie, alkohol – diskotéky, menej spánku a pod.). Vy môžete tento fakt využiť v následnej diskusii tým, že sa žiakov 

opýtate, ako sa asi ich životný štýl zmení ak budú mať 20 rokov, budú napríklad na vysokej škole. Ak si neudržia aspoň tento 

životný štýl (nepiť alkohol, nefajčiť) výrazne im môže klesnúť počet rokov prežitých v zdraví. Tento aspekt v riešení úlohy 

môže mať silný výchovný charakter.  

Cieľom tejto úlohy je vzbudiť záujem o bádanie, ktoré konkrétne aktivity najviac negatívne/pozitívne vplývajú na zdravie.  

 

Úloha 2: 

V rámci tejto úlohy budú žiaci analyzovať rôzne životné štýly. Žiaci budú simulovať rôzne údaje v aplikáciách, aby zistili, ktoré 

aktivity životného štýlu najviac negatívne/pozitívne ovplyvňujú dĺžku života a zdravé roky života.  Súčasťou úlohy sú pracovné 

listy (n=8) v závere metodiky. Môžete sa rozhodnúť, ktoré životné štýly použijete na hodine, prípadne si môžete vytvoriť iné.  

Cieľom tejto úlohy je syntéza nových vedomostí – prepájanie už osvojených vedomostí o ľudskom tele v kontexte zdravia, 

životného štýlu a perspektívy zdravého života. Syntéza vedomostí sa prejaví vo formulovaní odporúčaní a argumentov žiakov 

v závere úlohy.   
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. V prípade, že v určitom období odporúčané aplikácie (na výpočet dĺžky života a dĺžky života zdraví) nebudú 

dostupné, vyhľadajte alternatívu. Je možné, že časom budú k dispozícii aj iné vhodné aplikácie v slovenskom, 

prípadne českom jazyku.  

Môžete využiť aj ďalšie aplikácie. 

 

Príklady aplikácií zameraných na zdravý životný štýl: 

 Gero: Bioage & Healthy Habits: 

        https://apps.apple.com/us/app/gero-lifespan/id1222911907 

Aplikáciu je možné nainštalovať do smartfónu alebo tabletu, umožňuje sledovať odporúčané návyky 

pre lepšie zdravie, sledovať progres a zmeny biologického  veku po zmene návykov a životného štýlu, 

predpoklad dĺžky života. 

 Kalkulačka na webovej stránke: https://media.nmfn.com/tnetwork/lifespan/#0 

 Kalkulačkana webovej stránke: https://www.johnhancockinsurance.com/life-expectancy-calculator.html 

 Project Big Life, Health Calculators for a Big Life: 

https://www.projectbiglife.ca/ 

Okrem kalkulačky na výpočet predpokladanej dĺžky života (Life expectancy) ponúka aj ďalšie, a to 

kalkulačku na výpočet rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice (Heart & Stroke), výpočet množstva 

soli v prijatom jedle za deň (Sodium), skúmanie, predikcia posledných rokov života (Elder-life). 

Dostupné kalkukačky: 

 

 

 

 LIFE Extend – Sledovač zdravého života 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifeomic.lifeextend&hl=sk 

Pomáha vytvárať zdravé návyky v rámci 5 pilierov: plány zdravého stravovania, cvičenie, spánok, 

nočný pôst, stav mysle a meditácia. Sledovanie zmeny biologického veku vplyvom vytvárania 

nových návykov. 

 Quit Smoking – My last Cigarette 

https://apps.apple.com/us/app/quit-smoking-my-last-cigarette/id639202516 

Aplikácia zobrazuje aktuálne štatistiky vo svete, týkajúce sa fajčiarov a počtu úmrtí v súvislosti 

s fajčením. Zobrazuje viac parametrov, vrátane predĺženia predpokladanej dĺžky života od 

poslednej cigarety, vplyv skoncovania s fajčením na orgány a pod. 

 

2. Metodika je vhodná aj pre 8. a 9. ročník. 

3. Žiakov práca veľmi bavila, živo diskutovali a nadšene pracovali aj po skončení vyučovania. 

4. Vo väčšine prípadov bola časová dotácia 45 minút postačujúca. Vhodné je vybrané aplikácie dopredu vyskúšať. 

5. Žiakov kalkulačka prekvapila v mnohých aspektoch, predovšetkým si začali uvedomovať, že už teraz svojim životným 

štýlom ovplyvňujú dĺžku života a tiež kvalitu svojho života v zdraví. Boli zaskočení, ako veľmi sa líši dĺžka života a dĺžka 

života v zdraví. Zaujímavé boli pre nich aj výsledky získané z výpočtov pre rôzne životné štýly (napr. vysokoškolák, 

poštárka). Z hodiny odchádzali s motiváciou vypočítať dĺžku života a zdravé roky aj rodičom a ďalším rodinným 

príslušníkom. 
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6. Žiaci do kalkulačky zadávajú rôzne parametre a uvedomujú si tak faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Nečakali, 

že dĺžku života môže ovplyvniť aj vzdelanie. 

7. Žiaci majú v danom veku mnoho vzorov a obdivujú osobnosti, ktoré nevedú zdravý životný štýl. Do kalkulačky by 

mohli zadať aj parametre daných osobností. 

8. Počas vyučovania sa vyskytli zaujímavé otázky podnecujúce diskusiu aj ďalšie skúmanie a vyhľadávanie informácií, 

napr.: 

Budete aj vy praktizovať zdravý životný štýl? 

Do akej miery šport škodí? 

Prečo sa cigarety nezakážu? 

Ktoré povolanie je vzhľadom na životný štýl ideálne? Je to športovec alebo nie? 

Ovplyvní COVID naše zdravé roky života? 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
https://annuities.blueprintincome.com/tools/life-expectancy-calculator-how-long-will-i-live/  

https://apps.goldensoncenter.uconn.edu/HLEC/ 

https://apps.apple.com/us/app/gero-lifespan/id1222911907 

https://media.nmfn.com/tnetwork/lifespan/#0 

https://www.projectbiglife.ca/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifeomic.lifeextend&hl=sk 

https://apps.apple.com/us/app/quit-smoking-my-last-cigarette/id639202516 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 
PRÁCA S APLIKÁCIAMI NA HODINE 

Prečo použiť aplikácie?  

Navrhované aplikácie umožňujú žiakom priamo na hodine modelovať rôzne životné štýly a sledovať ich 

dopad na počet prežitých rokov v zdraví (dĺžka života v zdraví), ale aj na počet prežitých rokov celkovo (dĺžka 

života) a skúmanie vzťahov medzi údajmi navzájom. Žiaci majú väčšinou dobré znalosti o negatívnych 

vplyvoch na zdravie, ale tieto vedomosti môžu byť izolované, nevnímajú ich v súvislostiach a príčinno-

následných vzťahoch.    

V aplikáciách sa dá navoliť najnižší vek len 18 rokov, teda žiaci síce nemôžu pracovať s ich vlastným vekom 

(13-14 rokov) pri vyhodnotení údajov, ale môžu vidieť perspektívu svojho súčasného životného štýlu do 

budúcnosti. To im umožní nazerať na svoj súčasný životný štýl z dlhodobej perspektívy a uvedomiť si silné, 

či slabé stránky svoj životného štýlu.  

Aké údaje potrebujeme na použitie aplikácii? 

Na použitie aplikácii budeme potrebovať tieto údaje: 

Potrebné údaje aplikácia - dĺžka života1 aplikácia – dĺžka života v zdraví2 

Pohlavie x x 

Rasa x   

Vek x x 

Váha* x x 

Výška*  x x 

Vzdelanie x x 

Rodinný stav x  

Dôchodkový stav x  

Ročný príjem x x 

Cvičenie  x x 

Súčasná úroveň zdravia x x 

Cukrovka 2. typu x x 

Stravovanie   x 

Spánok  x 

Fajčenie x x 

Autonehody  x 

Alkohol  x x 

*V aplikácii „dĺžka života“ pri zadávaní váhy a výšky viete prepnúť režim jednotiek na metrické jednotky  

 

 

                                                                 
1 https://annuities.blueprintincome.com/tools/life-expectancy-calculator-how-long-will-i-live/  
2 https://apps.goldensoncenter.uconn.edu/HLEC/  
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SÚ ŠKOLÁCI ZDRAVÍ?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Človek a jeho telo 
Zdravý životný štýl I.   

ISCED 2 / 7. ročník 
ISCED 3 / 2. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať vlastný denný režim a zhodnotiť jeho vplyv 
na zdravie 

 Vysvetliť súvis medzi spôsobmi životného štýlu 
a zdravými rokmi života 

 Orientovať sa v informáciách súvisiacich so 
zdravým životným štýlom a ochranou zdravia 

 Zhotoviť plán pozorovania a skúmania ľudského 
tela 

 formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Určovať vzťahy medzi premennými na základe 
grafov 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Navrhnúť spôsob merania 

 Diskutovať/ obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznatky o ľudskom tele a orgánových sústavách ľudského tela 

 

Riešený didaktický problém 

Metodika rozvíja zdravotnú gramotnosť žiakov, príčinno-následné vzťahy a bádateľské zručnosti ako napr. 

formulovať hypotézu, navrhnúť meranie, určovať vzťahy medzi premennými na základe grafov, zovšeobecniť 

výsledky pozorovania a pod. Rozličné aktivity v metodike rozvíjajú predovšetkým holistické chápanie zdravia, 

t. j. zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby 

a slabosti. Žiaci sa učia chápať najmä to, že svojim životným štýlom už v tomto veku ovplyvňujú počet zdravých 

rokov svojho života.    

Žiaci už majú väčšinou dobré znalosti najmä o negatívnych vplyvoch na zdravie akými sú fajčenie, pitie 

alkoholu, nezdravé stravovanie, obezita a pod. U žiakov tohto veku je však kľúčové propagovať a podporovať 

pozitívny prístup k zdraviu namiesto prezentovania negatívnych informácií o zdraví. Pravdepodobne si tiež 

žiaci doteraz neuvedomujú konkrétne príčinno-následné vzťahy, t. j. že už v tomto veku rozhodujú o tom do 

akého veku budú bez zdravotných obmedzení a chronických chorôb. Teda potreba chrániť a podporovať 

vlastné zdravie nie je záležitosť vzdialenej budúcnosti, ale týka sa každého dňa v každom veku (denný režim).     

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Problém ako motivácia 

 Nasmerované bádanie 

 Skupinová forma (3-4 žiaci v skupine) 

 

 Počítač s prístupom na internet, projektor 

 Pracovné listy (príloha) 

 Smartfóny alebo tablety 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Systém úloh vo fáze hodnotenia, 

 rozhovor, 

 pozorovanie činností. 

 

Autor: Mgr. Zuzana Boberová, PhD. 
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL I/II    

ÚVOD  
Časť tematického celku Človek a jeho telo, zameraná na Zdravie a život človeka, je zaradená v rozsahu piatich samostatných 

tém na konci školského roka v 7. ročníku. Nakoľko ide o záver školského roka, môže byť pre učiteľa náročné nájsť dostatok 

časovej dotácie pre všetky témy. Téma Zdravý životný štýl preto komplexne nahrádza všetky čiastkové témy tohto 

tematického celku a je rozdelená na 2 metodiky (1 metodika/1 vyučovacia hodina), ktoré na seba nadväzujú a preto je 

vhodné odučiť ich spoločne.  

Metodiky primárne vychádzajú z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňajú jeho požiadavky z hľadiska 

obsahového a výkonového štandardu v rámci tohto tematického celku. Metodiky rozvíjajú u žiakov holistické vnímanie 

zdravia, pozitívny prístup k vlastnému zdraviu a príčinno-následné vzťahy v ich každodennom živote s prepojením na 

vedomosti o stavbe ľudského tela. Rozvíjajú tak u žiakov zdravotnú gramotnosť aplikovaním bádateľských aktivít.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Porovnať vlastné predpoklady v oblasti životného štýlu školákov s reálnymi výsledkami výskumníkov v Národnej 

správe o zdraví školákov.  

 

Začnite problémovou úlohou ako motiváciou.  

Žiaci budú pracovať v skupinách. Rozdajte im pracovný list a nechajte ich formulovať svoje predpoklady na všetky otázky 

v pracovnom liste časť A. 

Úloha 1:  pracovný list časť A 

Pozorne si prečítajte každú otázku v pracovnom liste. Na tieto oblasti sa pýtajú výskumníci každé 4 roky vyše 5000 žiakov na 

celom Slovensku, ale aj v ďalších 44 krajinách sveta. Zamyslite sa so spolužiakom vo dvojici nad aktuálnou situáciou na 

Slovensku v rámci všetkých otázok. Na základe Vašich úvah odhadnite počet školákov v % vo všetkých oblastiach životného 

štýlu mladých ľudí. Zhodujú sa Vaše predpoklady s výsledkami reálnych zistení výskumníkov?  

  

Žiaci najprv vyplnia prvú úlohu v pracovnom liste časť A vo dvojici a napíšu vlastné očakávané počty školákov v % za 

jednotlivé oblasti životného štýlu mladých ľudí. Následne premietnite žiakom grafy z aktuálnej Národnej správy o zdraví 

školákov https://coherentsite.com/school-aged-children/. Predpokladáme, že žiakov bude úloha zaujímať nakoľko ide 

o výsledky pre vekové kategórie ich rovesníkov.  

 

Poznámka: 

V pracovnom liste sú odporúčané otázky (n=5). V doplňujúcich informáciách pre učiteľa môžete nájsť alternatívne otázky, 

ktorými môžete podľa časových možností a schopností žiakov doplniť alebo aj celkovo nahradiť odporúčané otázky 

v pracovnom liste.   

Aktuálna je posledná Národná správa 2013/2014. Grafy pre otázky v pracovnom liste časť A nájdete na týchto stranách: 

1 – str. 67 ; 2 – str. 33; 3 – str. 40; 4 – str. 47; 5 – str. 113 

Podrobnejšie informácie k Národnej správe o zdraví školákov a možnostiach práce nájdete v doplňujúcich informáciách pre 

učiteľa na konci metodiky. 
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Počas toho ako ukazujete žiakom postupne všetky grafy žiaci pokračujú druhou úlohou v pracovnom liste časť A.   

Úloha 2: pracovný list časť A 

Porovnajte si svoje odhady so skutočnými výskumnými zisteniami. Poznačte si, v ktorých oblastiach: 

a) ste sa zhodli pomerne presne 

b) ste sa vôbec nezhodli. 

 

Pravdepodobne sa očakávania žiakov a skutočné výsledky výskumníkov budú líšiť v niektorých oblastiach, čo využijete na 

nadviazanie diskusie kladením otázok.  

Otázky: 

Aký je aktuálny trend v životnom štýle 11-, 13- a 15-ročných školákov?  

Aký je rozdiel v životnom štýle školákov z hľadiska veku a rodu? Môžeme predpokladať ešte nejaké iné rozdielové kritérium?  

Čo tieto zistenia môžu znamenať? Sú školáci zdraví?  

Aký trend môžeme očakávať v budúcnosti?  

 

Položte postupne všetky otázky žiakom. Nechajte žiakov, aby spontánne vyjadrili vlastný názor. Diskusia by mala viesť 

k záveru, že trendy ohľadne zdravia školákov nie sú pozitívne. Rovnako vidieť pekne rozdiely medzi chlapcami a dievčatami 

hneď v niektorých oblastiach (umývanie zubov, energetické nápoje, počítačové hry, nadhmotnosť) a to isté platí aj pri 

porovnaní vzhľadom na vek (fajčenie, alkohol, fyzická aktivita, spánok, nadhmotnosť). Krátko môžete žiakom nechať priestor 

vyjadriť, čo môže spôsobovať tieto rozdiely a tiež čo tieto výsledky vlastne znamenajú. V závere sa opýtajte žiakov, že aký 

trend podľa nich bude v budúcnosti nasledovať.  

Nechajte žiakov, aby sformulovali závery diskusie do pracovného listu.  

Poznámka: 

Pre udržanie potrebnej atmosféry  je veľmi dôležité, aby ste nekomentovali názory žiakov, ale akceptovali ich tak ako sú 

žiakmi prezentované a ak je to potrebné môžete ich usmerniť. V prípade potreby pomôžte žiakom pri hľadaní a uvedomení 

si vzťahov v súvislosti s vekom a rodom.   

 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Rozlíšiť faktory, ktoré negatívne a pozitívne vplývajú na zdravé roky života človeka a vysloviť predpoklad aký vplyv 

má ich denný režim na ich vlastné zdravé roky života.  

    

Žiaci nasmerovaným bádaním získajú poznatok, že denný režim a jeho priebežná analýza je vhodný nástroj na 

monitorovanie negatívnych/pozitívnych vplyvov na ich zdravie, čím vedia následne ovplyvniť svoje „zdravé roky života“. 

Zadajte žiakom výskumnú otázku: 

Výskumná otázka: 

Do akého veku budem zdravý?  

 

Nechajte žiakov porozmýšľať ako by mohli tento údaj zistiť, či sa to vôbec dá. Pravdepodobne budú rozmýšľať čo všetko 

vplýva na zdravie a ako to skracuje dĺžku života. Je však potrebné žiakov upozorniť, že nechceme zisťovať do kedy budú žiť, 

ale do kedy budú zdraví. Môžeme sa totiž dožiť aj 90 rokov, ale z toho 15 rokov budeme brať veľa liekov a budeme mať rôzne 

zdravotné obmedzenia. Pravdepodobne dôjdu k záveru, že sa to nedá presne určiť.  
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Pokračujte článkom, ktorý publikoval Denník N (https://dennikn.sk/158939/priemerny-europan-je-zdravy-do-61-rokov-u-

nas-o-sest-rokov-menej/): 

 

 
Obr. 1:   Výsledky EUROSTAT 2015 (Kern, 2015) 

 

Tento článok zverejnil výsledky o údajoch „zdravé roky života“ z  európskeho porovnania štatistickej kancelárie pre Európu 

EUROSTAT (http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a). Článok upozorňuje, že priemerný 

Slovák je zdravý asi len do svojich 55 rokov, kým priemerný Európan až do svojich 61 rokov. Zároveň výsledky hovoria, že 

naši seniori - muži vo veku 65 rokov – si môžu užiť zdravý život v priemere len ďalších 4,2 roka a seniorky – ženy vo veku 65 

rokov iba 3,7 roka, zatiaľ čo vo Švédsku, na Malte, či v Dánsku ich ale čaká v priemere ešte 12 ďalších zdravých rokov. 

 

Opýtajte sa  žiakov, že ako chápu pojem „zdravé roky života“, čo si pod tým predstavujú. Ak je potrebné, vysvetlite tento 

pojem žiakom v zjednodušenej podobe (pozrite si doplňujúce informácie pre učiteľa) a povedzte, že práve tento údaj nám 

vie povedať, že asi do akého veku budeme zdraví.  

 

Položte nasledujúce otázky postupne nahlas a nechajte žiakov diskutovať o vlastných predpokladoch. Predpoklady žiakov  

zaznamenávajte na tabuľu. 

Otázky: 

Čo všetko môže vplývať na tento údaj?  

Čo vplýva na moje „zdravé roky života“?  

Očakávame, že žiaci už na základe získaných vedomostí zo 7. ročníka o ľudskom tele budú správne formulovať predpoklady, 

že tento údaj významne súvisí najmä so životným štýlom. Určite budú konkrétne menovať buď v pozitívnom alebo 

negatívnom zmysle vplyvy na zdravie – výživa, fyzická aktivita, návykové látky, spánok, vzťahy v rodine, so spolužiakmi 

(šikana) a pod. Žiaci by mali vedieť zhodnotiť, ktoré všeobecné vplyvy na zdravie (aj negatívne, aj pozitívne) sa týkajú aj ich 

životného štýlu.   

 

Žiaci budú následne pokračovať treťou úlohou v pracovnom liste časť A. Opäť necháme žiakov pracovať v skupinách.  
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Úloha 3:  pracovný list časť A 

Vymenovali ste viaceré vplyvy na zdravie – negatívne aj pozitívne. Niektoré sa možno týkajú už aj priamo vás a vášho 

životného štýlu.  

 

Ako by sme mohli pomôcť ľudom, ale aj sebe zvýšiť šance na čo najvyšší počet zdravých rokov života?    

Navrhnite spôsob na kontrolovanie vplyvov na zdravie, ale aj všeobecne na zdravé roky života tak, aby spĺňal tieto 

podmienky: 

- vekovo univerzálny – aby ho vedeli použiť všetci v rodine 

- časovo komplexný – aby zohľadnil aj pracovné dni aj voľné dni 

- zahŕňajúci aj negatívne vplyvy aj pozitívne vplyvy na zdravie 

 

Vybrané skupiny budú svoj návrh prezentovať. 

 

Necháte žiakov experimentovať a skonštruovať nejaký model (návrh) s využitím ich doterajších vedomostí o zdraví, ľudskom 

tele a vlastných každodenných skúseností. Žiaci v 7. ročníku preberajú jednotlivé orgánové sústavy a starostlivosť o zdravie. 

Predpokladáme, že budú smerovať k zápisu jednotlivých aktivít, ktoré človek robí počas dňa, týždňa, mesiaca, roka – 

monitoring denného, týždenného, mesačného režimu. Môžete im poskytnúť podporu pri uvažovaní. Dobrovoľná skupina 

bude svoj model v ďalšej etape hodiny prezentovať.  

 

VYSVETLENIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Spoločne zhodnotiť, či navrhovaný model je najvhodnejší. Žiaci sa dozvedia, že monitoring denného režimu je 

najefektívnejší spôsob sledovania negatívnych aj pozitívnych vplyvov na zdravie.  

 

Zhodnoťte žiacke návrhy (jeden/dva). Skúste schematicky navrhovaný model otestovať, pričom kladiete otázky 

interaktívnym spôsobom a vediete okolo nich žiacku diskusiu. Žiaci ako navrhovatelia, zdôvodnia svoje riešenie úlohy 

a koncept vlastného návrhu.   

Otázky: 

1. Spĺňa prezentovaný spôsob všetky podmienky? 

2. V čom sú jeho silné a slabé stránky?  

3. V čom spočíva jeho účinnosť?  

4. Je model založený na princípe denného režimu?  

 

Ostatní žiaci sledujú prezentáciu vybraného modelu a zapájajú sa do diskusie. Spolužiaci môžu klásť komentáre mimo 

kontextu, je preto potrebné ustriehnuť smerovanie diskusie. Na základe poslednej otázky vysvetlite žiakom, že 

najefektívnejší spôsob je monitoring denného režimu. Monitoring denného režimu znamená urobiť reflexiu všetkých aktivít 

a činností počas dňa (Čo som robil?, Ako som sa cítil?). Na začiatok je najlepšie aj zaradenie časového harmonogramu (Kedy 

som to robil?, Kedy som sa takto cítil?) a prípadne aj miesto (Kde som to robil? Kde som sa takto cítil?). Následne vieme 

vykonať celkom podrobnú analýzu a vyhodnotiť dopad nášho životného štýlu a našich rozhodnutí v oblasti zdravia za určité 

obdobie na naše zdravie a zdravé roky života. Rozvíjame tým príčinno-následne uvažovanie žiakov.   
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Poznámka: 

Je dôležité žiakom pripomenúť, že pod pojmom zdravie nemyslíme len fyzické zdravie, ale aj duševné zdravie (to ako sa 

cítime, životnú pohodu). Môžete im prípadne povedať definíciu zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: „Zdravie 

je stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen stav neprítomnosti choroby a slabosti”. 

Preto aj pri monitoringu denného režimu v súvislosti so zdravím máme na mysli holistické vnímanie zdravia, nielen fyzické 

zdravie, či neprítomnosť choroby.     

 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Vykonať sebapozorovania a zrealizovať monitoring denného režimu 1 bežného pracovného dňa. Žiaci si vyskúšajú 

monitoring vlastných každodenných aktivít.  

 

Každý žiak dostane pracovný list časť B. Žiaci pracujú samostatne na prvých dvoch úlohách pracovného listu. Priebežne 

kontrolujte samostatnú prácu žiakov a v prípade potreby im pomôžte.  

Úloha 1: pracovný list časť B  

Porozmýšľaj nad svojím bežným pracovným dňom. Čo myslíš, ktoré aktivity prevažujú v tvojom dennom režime?   

 

Úloha 2: pracovný list časť B  

Poď si overiť svoj predpoklad.  

Popíš, ako vyzerá Tvojich 24 hodín. Koľko času venuješ akým aktivitám, činnostiam? Popíš všetko spolu s približným časovým 

odhadom (môžeš si pomôcť časovou osou). Spolu by si mal vedieť napočítať 24 hodín = 1 deň.  

 

Začni od toho ako vstaneš do školy a skonči nočným spánkom. Môžeš si pomôcť týmito otázkami: 

Čo som robil? Kedy som to robil? Ako som to robil? Ako som sa cítil.   

 

HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Vykonať analýzu a interpretáciu výsledkov sebapozorovania. Žiaci prostredníctvom sebauvedomenia môžu 

identifikovať negatívne trendy vo svojom životnom štýle a zamyslieť sa nad dôsledkami vlastného správania a rozhodovania 

na ich zdravé roky života. 

 

Žiaci pokračujú úlohami 3 a 4. Nechajte ich najprv dokončiť úlohy samostatnou prácou (cca 2-3 minúty). 

Úloha 3:  pracovný list časť B  

Rozrieď zaznamenané aktivity do tabuľky. 

Úloha 4:  pracovný list časť B  

Odpovedz na otázky. Potvrdila sa Tvoja hypotéza?  

      

Následne sa žiakov opýtajte, aké závery sebapozorovania im vyšli, či sa im potvrdila hypotéza na začiatku pracovného listu. 

V rámci vyhodnotenia sledujte aké aktivity/spoločné kategórie sa v odpovediach žiakov vyskytujú. Pravdepodobne to budú 
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fyzická aktivita, stravovanie, odpočinok, učenie sa, záľuby alebo voľnočasové aktivity, hygiena a pod.. V prípade, že žiaci 

nejaké dôležitú kategóriu vynechali usmernite ich vhodnými otázkami.    

Zadajte žiakom domáci projekt: Denník môjho zdravia. Vysvetlite žiakom zadanie. Výsledky sebapozorovania si musia 

priniesť na nasledujúcu hodinu, na ktorej ich budete aktívne využívať.  

Poznámka: 

Motivujte žiakov a podporte ich, aby si domáce zadanie svedomito urobili. Domáce projekty môžete využiť aj v rámci 

propagácie zdravého životného štýlu v triede alebo aj v rámci školy, napríklad urobiť nástenku s fotkami a obrázkami.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Žiaci si so zdravým životným štýlom často spájali len zdravé stravovanie, neuvedomovali si význam odpočinku, 

pohybu, alebo nadmerného hrania počítačových hier. Pod pojmom zdravie si často predstavovali len fyzické zdravie 

a zabúdali na duševnú stránku zdravia. 

2. Z niektorých výsledkoch z Národnej správy o zdraví boli žiaci veľmi prekvapení, diskutovali. Niektorí žiaci však 

očakávali, že výsledky budú viac negatívne (myslia si, že situácia je ešte horšia, ako uvádzajú štatistiky). Určití žiaci 

boli aj k sebe veľmi kritickí, po sledovaní svojho denného režimu sa tešili z dobrých návykov. 

3. Diskusiu bolo potrebné viesť k uvedomeniu, že kvalitu svojho života a zdravia v budúcnosti ovplyvňujeme už dnes 

a je potrebné sa oň starať už v mladom veku. 

4. Pre žiakov je téma veľmi aktuálna, niektorí sa priznali aj k skúsenosti s fajčením. 

5. Pracovné listy nie je nutné vždy tlačiť, niektoré úlohy môžete žiakom premietnuť na tabuľu a žiaci si budú písať 

predpoklady alebo poznámky do zošita. 

6. Domáca úloha síce zaberie viac času, ale má veľký význam, preto je dobré žiakov motivovať, aby neboli povrchní. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 
Čo je Národná správa o zdraví školákov? 

Národná správa o zdraví školákov vychádza z údajov štúdie HBSC. Štúdia Health Behaviour in School-Aged 
Children (HBSC, http://www.hbsc.org/) monitoruje zdravie a so zdravím súvisiace správanie  školákov v ich 
sociálnom kontexte, pričom jej zistenia sú reprezentatívne pre skupinu 11-, 13- a 15-ročných školákov z viac 
ako 40 krajín Severnej pologule. Tieto informácie sú určené pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú 
verejnosť vrátane školákov samotných. Ich výsledky sa tiež využívajú pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík 
zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. 

 

Zber dát zastrešuje a koordinuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dáta sa zbierajú 
pravidelne v 4-ročných intervaloch. Slovensko participovalo doteraz na piatich zberoch: 1993/1998, 2005/2006, 
2009/2010, 2013/2014. Nasledujúci zber údajov je plánovaný v roku 2017/2018.  

 

Odporúčanie k pracovnému listu časť A 

Odporúčame, aby ste grafy žiakom ukázali priamo z Národnej správy (https://coherentsite.com/school-aged-
children/), čím žiaci získajú reálny kontakt s výskumnou správou tohto druhu a skúsenosť pracovať pri interpretovaní 
informácií z grafov a tabuliek a vyvodzovaní vzťahov medzi výsledkami a ich premennými. Takto máte rovnako istotu, 
že ak pribudne nová Národná správa po 4-ročnom intervale, budete na hodine pracovať vždy s aktuálnymi výsledkami. 
Národná správa o zdraví školákov na uvedenom linku je v slovenskom jazyku. V prípade úloh pracovného listu je 
potrebné grafy vyhľadať vždy v poslednej aktuálnej Národnej správe o zdraví školákov.   

 

Alternatívne otázky k pracovnému listu časť A 

1. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku pije alkohol aspoň 1-krát za posledných 30 dní? 

2. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku bolo opitých aspoň 1-krát za posledných 30 dní? 

3. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku užilo lieky na bolesť hlavy aspoň 1-krát za posledných 30 dní 

4. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku užilo lieky na bolesť brucha aspoň 1-krát za posledných 30 dní? 

5. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku konzumuje sladkosti raz alebo viackrát za deň? 

6. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku si umýva zuby viac ako 1-krát denne? 

7. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku má nadhmotnosť alebo obezitu? 

8. Koľko % 11-, 13- a 15- ročných školákov na Slovensku vykonáva fyzickú aktivitu aspoň 1 hodinu denne? 

 

Grafy pre alternatívne otázky nájdete na týchto stranách Národnej správy 2013/2014: 

1 – str. 77; 2 – str. 88; 3 – str. 27; 4 – str. 29; 5 – str. 44; 6 – str. 54; 7 – str. 55; 8 – str. 103;  

 

Čo sú  „zdravé roky života“? 

Údaje o rokoch zdravého života (alebo priemerná dĺžka života bez zdravotného postihnutia/obmedzenia) indikujú 
počet rokov, ktoré osoba v určitom veku pravdepodobne prežije bez zdravotného postihnutia/obmedzenia. Tento 
ukazovateľ je súčasťou základného súboru európskych štrukturálnych ukazovateľov. Môžete žiakom vysvetliť, že tento 
údaj vyjadruje dimenziu kvality odžitého života (teda kvalitatívny ukazovateľ). 

   
Prečo je to zaujímavé vedieť?  

 V súčasnosti sa v európskych krajinách stredná dĺžka života (nádej dožitia, priemerný počet rokov, ktorý 
pravdepodobne osoba prežije) predlžuje a medzi krajinami vyrovnáva. Oveľa zaujímavejšie je však porovnať do akého 
veku sú ľudia pri plnom zdraví, bez nejakých zdravotných obmedzení. Môžeme to vidieť, keď na letnej dovolenke 
pozorujeme aktívnych zahraničných dôchodcov z Nemecka alebo severských krajín. Predstavme si však typického 
dôchodcu na Slovensku.  
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Na čo sa tento ukazovateľ používa? 

Tento údaj je jedným zo štrukturálnych ukazovateľov pre vyhodnotenie strategických cieľov EÚ. Jeho účelom je: 

- monitorovať zdravie ako faktor produktivity a ekonomický faktor; 
- zaviesť koncept kvality života; 
- merať zamestnávateľnosť starších osôb; 
- monitorovať pokrok dosiahnutý pri zvyšovaní prístupnosti, kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti. 

 

Ako sa meria dĺžka života v zdraví? 

Všeobecný model zmeny zdravia (WHO, 1984) ukazuje rozdielnosti medzi životom stráveným v rôznych stavoch 
zdravia: stredná dĺžka života, život bez zdravotného obmedzenia a život bez chronických ochorení. Údaj vlastne 
vyjadruje strednú dĺžku života v zdraví, t. j. priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne osoba prežije v zdraví.  

Najčastejšie používané stredné dĺžky života v zdraví sú tie založené na zdraví ako ho vnímajú sami ľudia (vnímané 
zdravie), aktivitách každodenného života a na chronických ochoreniach. Údaj zdravé roky života (ZRŽ) (Healthy Life 
Years ‐ HLY) vyjadruje strednú dĺžku života bez dlhodobého obmedzenia aktivity, na základe otázky o postihnutí. 
Zvyčajne sa uvádza vo veku pri narodení (odhad pre celý život) alebo vo veku 65 rokov (odhad vo veku seniora)  

 

Ako interpretovať údaje?   

Aktuálne výsledky EUROSTATU (http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a) pre 
Slovensko: 

ZRŽ pri narodení, muži – 54,8 

Interpretujeme: priemerný Slovák bude zdravý do veku 54,8 roku života 

ZRŽ pri narodení, ženy– 55,1 

Interpretujeme: priemerná Slovenka bude zdravá do veku 55,1 roku života 

ZRŽ vo veku 65, muži – 4,1 

Interpretujeme: priemerný slovenský senior bude zdravý ďalších 4,1 rokov  

ZRŽ vo veku 65, ženy – 3,8 

Interpretujeme: priemerná slovenská seniorka bude zdravá ďalších 3,8 roka. 

 

Údaj ZRŽ pri narodením nám pri prepočte na % vyjadrujú, asi koľko % z celkovej strednej dĺžky života budeme zdraví.  

Príklad:  Stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku je u mužov 73,5 rokov a u žien 80,9 roka.  

ZRŽ pri narodení, muži – 54,8 

Interpretujeme: priemerný Slovák môže očakávať, že prežije 75 percent svojho života v zdraví a bez akýchkoľvek 
obmedzení 

ZRŽ pri narodení, ženy – 55,1 

Interpretujeme: priemerná Slovenka môže očakávať, že prežije 68 percent svojho života v zdraví a bez akýchkoľvek 
obmedzení. 

Spracované podľa  

Madarasová Gecková, A. and Dankulincová Z. (Eds.). (2015), Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 
11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2013/2014 v rámci medzinárodného 
projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC); dostupné na: http://www.coherent.sk/docs/hbsc-narodna-
sprava-2013_2014_final.pdf  

https://dennikn.sk/158939/priemerny-europan-je-zdravy-do-61-rokov-u-nas-o-sest-rokov-menej/ 

http://www.eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue7_translated/Slovensku.pdf  

https://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years_sk 

http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a 

http://www.indexmundi.com/slovakia/life_expectancy_at_birth.html  
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ISCED 2: 8. ROČNÍK ZŠ 

ISCED 3: 3. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
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ČO HOVORIA LISTY? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 

Výživa a dýchanie rastlín 
ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť význam a spôsob výživy rastlín 

 Vysvetliť základný princíp fotosyntézy 

 Porovnať priebeh fotosyntézy a dýchania rastlín 
 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť spôsoby výživy baktérií, húb a rastlín 
Opísať morfológiu a anatomickú stavbu listu 

 Opísať  štruktúru rastlinnej bunky 

 Opísať stavbu chloroplastu 

Riešený didaktický problém 

Téma je prípravou na porozumenie biochémie fotosyntézy a dýchania rastlín. Skôr, než k tejto zložitej 

problematike žiaci pristúpia, musia  mať predstavu o lokalizácii týchto dejov v bunkách (chloroplast, 

mitochondria) a o prítomnosti a význame fotosyntetických farieb v listoch rastlín. Žiaci vlastným bádaním 

objavujú vzájomné súvislosti medzi stavbou a funkciou listu, skúmajú význam chlorofylu a vhodných 

podmienok pre fotosyntézu, čo zabezpečí, že nebudú vnímať   proces fotosyntézy a dýchania iba 

mechanisticky, bez chápania vzájomných vzťahov štruktúry a funkcie, ale komplexne. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadené bádanie 

 Individuálna/skupinová/frontálna forma 

 

 Rôznofarebné listy okrasných rastlín 

 PC, projektor, wifi (nepovinné) 

 Videozáznam (link v metodike) 
Podľa dostupnosti pomôcok zvoľte  variant 1 alebo 2: 

Variant 1: merací systém (Coach, Vernier a pod.), 
senzor pre plynný CO2 a/alebo O2 
Variant 2A: 96 % etanol, Petriho miska, listy rastlín, 
škrob 
Variant 2B: 96 % etanol, technický benzín, kadička 
(cca 250 ml), uzatvárateľná skúmavka, listy rastlín 
 

Odporučené (nepovinné): 

merací systém (Coach, Vernier a pod.), senzor intenzity 

svetla 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Predikčná karta, 

 záznam pozorovaní/merania, 

 minútový lístok, 
 pojmová mapa (porovnanie/protiklady). 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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VÝŽIVA A DÝCHANIE RASTLÍN 

ÚVOD  
Téma Výživa a dýchanie rastlín nadväzuje na metodiku o výžive a dýchaní baktérií a húb. Metodika je však spracovaná ako 

samostatná a nezávislá.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov aktivitou a motivačnou otázkou, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď. 

Motivačná otázka: 

Majú rastliny rovnaké listy? 

Čím sa odlišujú? 

Žiaci určite povedia, že rastliny majú rôzne listy a líšia sa tvarom, veľkosťou, sfarbením, množstvom prieduchov a pod. 

Niektorí žiaci možno povedia, že farba listov rastliny sa mení počas ročných období. 

Pokračujte v diskusii so žiakmi ďalej. 

Pýtajte sa: 

Otázka: 

Môže mať konkrétny druh rastliny v tom istom čase rôznu farbu listov? 

(Prečo si to myslíte?  Aký príklad rastliny vás napadá?) 

Žiaci sa nad tým zrejme budú musieť zamyslieť. Dajte im priestor na vyjadrenie vlastných nápadov. Potom im ukážte list, 

prípadne celú rastlinu s červenými (červenohnedými) listami alebo bielymi (bieložltými) listami. Odporúčame, aby listy 

nemali ani sčasti zelenú farbu. Ak nenájdete rastlinu, ukážte žiakom obrázok takejto rastliny.  

Pre nasledujúcu časť sú pripravené predikčné karty pre žiakov, kde zaznačia predpoklady. Vo fáze skúmanie sú popísané 

varianty a pokusy, ktoré máte na výber podľa vybavenia a preferencie. Podľa vybraného pokusu žiakom rozdajte buď 

Predikčnú kartu A alebo predikčnú kartu B (viď vysvetlenie v časti Skúmanie). Predikčné karty sa líšia len v poradí posledných 

dvoch otázok.  

Keď žiakom rozdáte vytlačené predikčné karty, diskutujte s nimi, položte im postupne otázky z predikčnej karty a nechajte 

im čas na zápis hypotéz.  

Začnite otázkou: 

Otázka: 

Prečo je farba listov rastliny rôzna? 

(Prečo si to myslíte? S čím to môže súvisieť?) 

 

Pokračujte výskumnou otázkou uvedenou aj v predikčnej karte. 
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Výskumná otázka: 

Obsahujú chlorofyl aj listy, ktoré nie sú zelené? (Majú všetky listy schopnosť fotosyntézy?) 

Žiaci by mohli prísť na to, že rôzne sfarbenie listov môže súvisieť s prítomnosťou rôznych farbív v liste (chlorofyl, ale aj 

antokyány v červených listoch a pod.). Majú už základné poznatky o fotosyntéze a význame svetla a chlorofylu v listoch pre 

priebeh fotosyntézy. Zrejme však budú váhať nad tým, či majú všetky listy chlorofyl, či vo všetkých listoch prebieha 

fotosyntéza, či aj červené a biele listy obsahujú chlorofyl.  

Smerujte diskusiu žiakov k zvolenému pokusu v ďalšej časti hodiny, keď si žiaci overia predpoklady. 

 

Predikčná karta A pre zvolený pokus 1 (Dôkaz významu chlorofylu pre fotosyntézu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikčná karta B pre zvolený pokus 2 (Dôkaz chlorofylu v červených listoch):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

 

1. Prečo je farba listov rastliny rôzna? 

Hypotéza: 

 

2. Obsahujú všetky listy chlorofyl? 

Zaškrtni: 

a) áno                  b) nie                  

 

Bol tvoj predpoklad správny? 

3. Obsahujú chlorofyl biele listy? 
Zaškrtni: 
a) áno                  b) nie                  
 

                    Bol tvoj predpoklad správny? 

4. Obsahujú chlorofyl červené listy ? 

 

 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

 

1. Prečo je farba listov rastliny rôzna? 

Hypotéza: 

 

2. Obsahujú všetky listy chlorofyl? 

Zaškrtni: 

a) áno                  b) nie                  

 

Bol tvoj predpoklad správny? 

3. Obsahujú chlorofyl červené listy? 
Zaškrtni: 
a) áno                  b) nie                  
 

                    Bol tvoj predpoklad správny? 

1. Obsahujú chlorofyl biele listy? 
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SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Hľadať odpoveď na výskumnú otázku pomocou interaktívnej demonštrácie s asistenciou žiaka. 

 

Budete potrebovať listy, ktoré majú inú, než zelenú farbu, prípadne panašované listy. Môžu byť z prírody alebo môžete 

použiť vhodné listy izbových rastlín.  Zvoľte si jeden z nasledujúcich postupov podľa toho, aké pomôcky máte k dispozícii. 

Pokus odporúčame s vami pripravenými listami vopred vyskúšať. 

Zvoľte  si jeden z demonštračných pokusov, ktorý realizujte interaktívne a  s asistenciou vybraného žiaka, prípadne ho 

vybraní žiaci môžu podľa šikovnosti realizovať s vašou pomocou.. Otázkami zapájajte ostatných žiakov, pýtajte sa ich na to, 

čo pozorovali, čo daným experimentom zistili. Dvaja ďalší vybraní žiaci môžu urobiť fotodokumentáciu experimentu. 

 

1. Dôkaz významu chlorofylu pre fotosyntézu 

2. Dôkaz chlorofylu v červených listoch 

3. Dôkaz oxidu uhličitého a/alebo kyslíka s meracím systémom (COACH, Vernier a pod.) 

 

1. Dôkaz významu chlorofylu pre fotosyntézu 

Pri tomto pokuse je dôležité žiakom vysvetliť, čo je škrob a poukázať na súvislosť s fotosyntézou. 

Postup: Biele alebo panašované listy odtrhneme po niekoľko hodinovom ožiarení slnkom a dáme do kadičky. Zalejeme 

vriacou vodou asi na 5 minút. Vodu zlejeme a nahradíme ohriatym 96% alkoholom (pozor pri ohrievaní alkoholu!). Po 

vyluhovaní listových farbív opláchneme listy vo vode a polejeme roztokom jódu v jodide draselnom. 

Zistenie: Pridaním alkoholu sa vyluhuje z listov zelené farbivo. Alkohol sa sfarbí na zeleno. Roztok jódu v jodide draselnom 

farbí namodro tie časti listov, ktoré predtým obsahovali listovú zeleň. Ostatné časti rastliny zostanú bez zmeny. 

Záver: Pri fotosyntéze sa v listoch tvorí asimilačný škrob, ktorý sa po vyluhovaní chlorofylu sfarbí roztokom jódu namodro. 

Pokus dokazuje, že tvorenie škrobu v listoch, a tým aj fotosyntéza, sú viazané na prítomnosť chlorofylu. 

Po realizácii pokusu so žiakmi vyhodnoďte ich predikčné karty.  

 

2. Dôkaz chlorofylu v červených listoch 

Postup: Asi 50 gramov listov červenolistého buka lesného, repy alebo červenolistej liesky obyčajnej (alebo červených listov 

inej rastliny) rozstriháme nožnicami na malé kúsky a povaríme v kadičke v 100 ml vody. Vodu zlejeme, listy polejeme 150 ml 

96% etanolom a 2 minúty pretrepávame. 5 ml červeného roztoku odlejeme do skúmavky a pridáme 5 ml benzínu. Skúmavku 

upcháme zátkou a dôkladne pretrepávame. 

Zistenie: Po pretrepaní sa vytvorili dve vrstvy – horná jasne zelená, dolná červená ako pôvodný roztok. 

Záver: Červené listy taktiež obsahujú chlorofyl, ktorý po rozpustení v etanole môžeme oddeliť benzínom. Zelený chlorofyl je 

v listoch menovaných rastlín prekrytý červenými antokyánmi. 

Po realizácii experimentu so žiakmi vyhodnoťte ich odpovede v predikčných kartách.  

Poznámka: 

Môžete použiť aj červené listy iných druhov rastlín. Vhodné však je vyskúšať zvolený experiment pred vyučovacou hodinou, 

pretože sa môže stať, že v niektorých prípadoch je pre viditeľný výsledok potrebné napr. dlhšie povariť list a podobne. 

Niekedy nie je nutné list povariť, iba zaliať vriacou vodou z kanvice a nechať vylúhovať (čas treba overiť, ale obvykle stačí cca 

5 minút).  

Môžete pokus realizovať tak, že už budete mať pripravený povarený list (alebo list zaliaty vriacou vodou) s tým, že im ukážete 

list, ktorý ste použili. Pokus bude trvať kratšie.   
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Pre tieto 2 pokusy (dôkaz významu chlorofylu a dôkaz chlorofylu v červených listoch) bolo vytvorené video (Obr. 1), ktoré 

môžete žiakom sprostredkovať podľa vlastného uváženia, napr. počas dištančnej formy výučby, doplniť druhý experiment 

videom alebo ukázať výsledok v prípade, že nie je jednoznačný. Na začiatku videa sú tiež predstavené rôzne sfarbené listy 

(môžete žiakom ukázať počas úvodnej diskusie), vrátane panašovaných a červených listov rastlín. Video je voľne dostupné 

na You Tube, potrebný je však pri vyhľadávaní link: https://youtu.be/Vh077ZXVlKI (podľa názvu nie je možné video vyhľadať). 

 

Obr. 1 (A – C)    Ukážka z videa znázorňujúceho pokusy s rastlinnými listami, K. Šefčíková,  

screenshot-y z videa zverejneného na YouTube, dostupného z https://youtu.be/Vh077ZXVlKI 

 

Obr. 1: A – rôzne sfarbené listy rastlín; B – C – výsledok pokusu na dôkaz chlorofylu v červených listoch; B – rôzne fázy 

v uzavretej skúmavke, zhora benzínová fáza (chlorofyl a), benzínová fáza (chlorofyl b), etanolová fáza (pôvodná ako roztok, 

obsahuje karotenoidy a xantofyly); C – rôzne fázy v uzavretej skúmavke získané pokusom z červených listov, zhora benzínová 

fáza (chlorofyl), etanolová fáza (pôvodná ako roztok, obsahuje karotenoidy a xantofyly). Výsledok je síce menej viditeľný 

(svetlá zelená), ale oddelenie fáz je jednoznačné. 

Video zobrazuje pokusy: 

1. Dôkaz významu chlorofylu pre fotosyntézu, čas vo videu: od začiatku až do 1:54 min. 
2. Dôkaz chlorofylu v červených listoch, čas vo videu: od 1:59 min až 4:22 min. 
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3. Dôkaz oxidu uhličitého pri dýchaní a/alebo kyslíka pri fotosyntéze meraním pomocou senzoru  (COACH, Vernier a pod.) 

Ak si zvolíte túto možnosť, rozdajte žiakom predikčnú kartu B (zameranú na dôkaz chlorofylu v červených listoch).  

Následne uskutočnite meranie s meracím systémom. Experiment navrhnite tak, aby ste meraním dokázali: 

1. tvorbu kyslíka počas fotosyntézy (aspoň 1 meranie aj s rastlinou s červenými listami) 

a/alebo 

2. tvorbu oxidu uhličitého počas dýchania rastlín. 

 

Meranie uskutočnite s asistenciou žiaka.  

 

Postup: Vložte do nádoby pribalenej k senzoru pre plynný O2 (Vernier) čerstvý list (viac listov) rastliny. Do nádoby nalejte 

trochu vody (asi do 1/4) a upevnite  zhora senzor. Senzor nesmie prísť do styku s vodou! Zakryte tmavou neprehľadnou 

látkou a spustite meranie (nastavte čas merania 15 minút, aj keď výsledok je obvykle viditeľný skôr). 

Rovnaký postup platí v prípade použitia senzora pre plynný CO2, meranie však uskutočnite na svetle. V ideálnom prípade 

použite biokomoru, kde je možné uskutočniť meranie CO2 a O2 v rovnakom čase. Uskutočnite meranie na svetle aj v tme. 

Môžete použiť aj senzor intenzity svetla. 

Poznámka: 

Môžete žiakom ukázať dýchanie rastlín aj na príklade sedmokrások alebo iných častí rastlín, ako je list. Uvedomia si tak 

rozdiel medzi dýchaním a fotosyntézou. Stačí, ak natrháte kvetné časti sedmokrások, dáte do začiatku experimentu do vody 

a potom ich vložíte (bez vody) do nádoby so senzorom. Už po krátkom čase je možné pozorovať nárast CO2 (do 1 minúty). 

 

Počas merania so žiakmi diskutujte, na záver sa pýtajte sa, čo zistili a čo to znamená vo vzťahu k výskumnej otázke. 

 

Veďte žiakov k vyvodeniu záverov z merania. Žiakov možno napadnú ďalšie varianty a možnosti merania (dlhodobejšie 

merania, rôzne rastliny, rôzne podmienky a pod.), ktoré môžu byť predmetom praktických cvičení. V tomto prípade však 

postačuje merať dovtedy, kým zaznamenáte nárast CO2/O2. 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku, vysvetliť význam a proces fotosyntézy, diskutovať o nevyhnutných podmienkach pre 

fotosyntézu a uvedomiť si vzťah medzi fotosyntézou a dýchaním.  

 

Spolu so žiakmi diskutujte o priebehu a výsledku pokusu alebo meraní.  Spoločne zhrňte význam  fotosyntézy a podmienky, 

pri ktorých fotosyntéza prebieha. Porovnajte výsledné produkty fotosyntézy a dýchania. Vyzdvihnite význam chlorofylu. 

Dôležité je, aby si ži žiaci uvedomili, že hlavným produktom fotosyntézy sú organické látky, v prvom rade cukor, z neho 

vznikajú pri látkovej premene ostatné, napríklad škrob. Kyslík je dôležitý vedľajší produkt, ktorý je nevyhnutný pre dýchanie 

všetkých organizmov, nielen rastlín. Čo sa týka rastlín, najintenzívnejšie dýchajú klíčiace semená. Žiaci si zapíšu poznámky 

o význame, lokalizácii a podmienkach fotosyntézy. Zapíšu si  rovnicu vstupov a výstupov fotosyntézy do svojich zošitov.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Doplniť informácie týkajúce sa výživy a dýchania rastlín. 

 

Diskutujte so žiakmi a rozšírte ich poznatky o výžive a dýchaní rastlín a nadviažte na pokus, ktorý ste s nimi robili a od 

fotosyntézy prejdite k problematike dýchania. Ak ste uskutočnili meranie obsahu oxidu uhličitého, nadviažte na tieto 
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výsledky. Pýtajte sa žiakov na význam svetla pre rastliny. . Ak máte k dispozícii senzor intenzity svetla, ukážte žiakom na 

jednoduchom meraní, že intenzita svetla v triede je rôzna. Diskutujte s nimi o tom, prečo rastliny lepšie rastú pri okne. 

Postupne prejdite od fotosyntézy a dýchania k výžive rastlín. Vysvetlite autotrofný a heterotrofný spôsob výživy rastlín.  

 

Potom žiakom rozdajte minútové lístky v tlačenej forme, prípadne im ich premietnite na tabuľu a žiaci si odpoveď zapíšu do 

zošitov. Otázka môže byť pre žiakov náročná a možno na ňu nebudú vedieť odpovedať, je to však  v poriadku. Dôležité je, 

aby sa zamysleli nad informáciami z vyučovacej hodiny, aj keď sa úloha žiakom môže zdať ťažká, pomáha prepájať poznatky 

a rozvíjať kritické myslenie. Vysvetlite im, že odpovede sa nebudú známkovať. Po vyplnení minútového lístka so žiakmi 

prediskutujte ich odpovede.  

Správna odpoveď: Listy rastliny, ktoré sú otočené k svetlu (oknu) zrejme budú svetlejšie zelené a listy na druhej strane 

rastliny, kde je menej svetla, budú tmavšie. Rastlina  vyrovnáva nedostatok svetla tým, že sa v zatienených listoch tvorí viac 

chlorofylu. Môže sa to však líšiť v závislosti od konkrétnej rastliny a jej nárokoch na vhodné podmienky prostredia. Iná 

situácia vzniká, ak je rastlina v tme. Rastlina vkladá energiu do rastu za svetlom, nie do tvorby chlorofylu, tvorí dlhé svetlé 

výhonky. 

 

Minútový lístok: 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

Rastlinu v kvetináči sme postavili na okno. Po istom čase bolo zelené sfarbenie listov na rastline rôznej intenzity. 

Smerom k oknu budú listy rastliny svetlejšie alebo tmavšie? 

Svoje tvrdenie odôvodnite. 

Odpoveď: 

 

Zdôvodnenie: 

 

 

 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov o výžive a dýchaní rastlín. Prepojiť poznatky o výžive a dýchaní baktérií, 

húb a rastlín. 

 

Zadajte žiakom úlohu: 

Úloha 1: 

Porovnajte: Čo je spoločné a čo rozdielne pri dýchaní a fotosyntéze rastlín? 

Žiakom rozdajte v tlačenej podobe pojmovú mapu (porovnanie/protiklady), ktorú žiaci vyplnia, prípadne im ju premietnite 

na tabuľu a žiaci si ju prekreslia a vyplnia vo svojich zošitoch. Nechajte žiakom čas na samostatnú prácu. Po vyplnení 

pojmovej mapy so žiakmi prediskutujte spoločné a rozdielne charakteristické znaky dýchania a fotosyntézy rastlín. Táto 

úloha môže byť pre žiakov náročná, ale nechať žiakov premýšľať a vyplniť pojmovú mapu im pomôže upevniť získané 

poznatky a porozumieť im vo vzájomných súvislostiach. V tejto časti zamerajte pozornosť žiakov aj na lokalizáciu dýchania 

a fotosyntézy.  
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Pojmová mapa (porovnanie/protiklady): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Ak si zvolíte variant s pokusom bez použitia meracích systémov, je vhodné si ho ešte pred samotnou vyučovacou 

hodinou vyskúšať. V prípade, že máte k dispozícii viac meracích zariadení a senzorov, môžu žiaci pracovať 

v skupinách. Práca s meracími systémami je rýchlejšia, ak žiaci princíp práce s daným systémom už ovládajú. 

2. Niektorí žiaci majú problém pochopiť rozdiel medzi fotosyntézou a dýchaním rastlín, mýlia si pojmy chloroplast 

a chlorofyl a pod. 

3. Žiaci sa často zdráhajú zapísať svoje hypotézy. Boja sa, že ich odpoveď nebude správna. Povedzte im, že navadí, ak 

sa mýlia, ale nech si svoje predpoklady slovne zapíšu, aby sa k nim mohli vrátiť a vyhodnotiť, či bola hypotéza 

správna alebo nie. Aj hypotéza, ktorá sa napokon nepotvrdí, má význam pre učenie sa žiakov. Žiaci sa postupne 

s podporou zvyknú a písanie hypotéz im pôjde čoraz ľahšie. 

4. Podľa zváženia môžete na úvode hodiny pripomenúť stavbu rastlinnej bunky pomocou vhodného obrázka. 

5. Postup v metodike je vďaka videozáznamu pokusov možný realizovať aj videokonferenčne. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku je možné realizovať na 2 vyučovacích hodinách ako praktické cvičenie s tým, že realizujete oba varianty - 

meranie meracím systémom a tiež zvolený pokus. Ak máte k dispozícii merací systém (Coach, Vernier a pod.) a senzory pre 

plynný CO2 a/alebo O2, môžete so žiakmi realizovať aj dlhodobejšie meranie, ktoré žiaci vypracujú vo forme videozáznamu 

alebo protokolu. Môžu porovnávať obsah kyslíka vytvoreného za časový úsek rôznymi rastlinami a pod., skúmať množstvo 

kyslíka a oxidu uhličitého vo vzťahu k intenzite svetla a iným faktorom, môžu tiež pracovať v skupinách v prípade vhodných 

podmienok (dostatok meracích systémov a senzorov a pod.). 

 

V prípade dvojhodinovky môžete postup rozšíriť aj o experiment, ktorý znázorňuje význam svetla pri fotosyntéze na tvorbu 

škrobu. 

 

Porovnajte: Spoločné Rozdielne 

 

dýchanie 

rastlín 

  

 

 

 

 

fotosyntéza 
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4. Dôkaz škrobu vytvoreného fotosyntézou v osvetlených listoch 

Postup: Ráno pred východom slnka odrežeme čerstvé listy (napr. fazule obyčajnej alebo orgovánu obyčajného) a uchováme 

ich v obálke v úplnej tme až do začiatku pokusu. Ďalšie listy odrežeme po niekoľkohodinovom ožiarení slnkom. Listy uložené 

v tme a listy osvetlené zalejeme vriacou vodou v samostatných kadičkách, použijeme asi 200 ml vody a necháme pôsobiť asi 

5 minút. Vodu zlejeme a chlorofyl extrahujeme 96% etanolom. Listy premyjeme vo vode, vložíme ich do misky s vodou 

a pridáme roztok jódu v jodide draselnom. 

Zistenie: Roztokom jódu v jodide draselnom sa osvetlené listy farbia namodro, kým listy odtrhnuté ráno a uchované v tme 

sa nezafarbia. 

Záver: Pri fotosyntéze sa v listoch vytvára pôsobením svetla škrob. Po extrakcii chlorofylu je možné škrob dokázať roztokom 

jódu. 

 

Ďalším zaujímavým pokusom, ktorý môžete so žiakmi realizovať (hlavne v prípade 2 vyučovacích hodín) je rozklad hnedého 

farbiva z fixky pomocou liehu na bielej kriede. Žiakov tak nasmerujete na metódu chromatografie, pomocou ktorej je možné 

overiť prítomnosť zeleného farbiva i v červených listoch. 

Postup: Na klasickú bielu kriedu urobte hnedou fixkou hrubú čiaru približne 2 cm od okraja. Týmto koncom postavte kriedu 

do misky s malým množstvom liehu. Pozorujte, ako sa farba rozkladá.  Pozorovať zmeny možno za cca 10 minút. Hnedá farba 

sa rozloží na hnedú, zelenú, oranžovú, žltú, ružovú a modrú.  

Podobne funguje chromatografia – s použitím listov, dôjde k separácii rôznych fáz. 

 

ZDROJE 
Klaudia Šefčíková: Čo hovoria listy? In You Tube [on-line] 27.8.2019, cit. 30.8.2019, dostupné z 

https://youtu.be/Vh077ZXVlKI 

 

Baer, H.- W.. (1968) Biologické pokusy ve škole, Státné pedagigické nakladatelství, Praha  
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KTO JE RÝCHLEJŠÍ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 

Rozmnožovanie baktérií a húb 
ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať spôsoby rozmnožovania baktérií a húb 

 Vysvetliť rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným 
rozmnožovaním 

 Vysvetliť rozdiel medzi priečnym delením 
a pučaním 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Pozorovať/merať/zhotoviť nákres 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť spôsob získavania živín húb a baktérií 

 Rozdeliť baktérie a huby podľa spôsobu získavania živín 

 Opísať dýchanie baktérií a húb 

 Vysvetliť pojmy kvasinky a kvasenie 
 Ovládať základy mikroskopovania a zhotovenia záznamu z pozorovania 

Riešený didaktický problém 

Pokus s pozorovaním kvasenia kvásku a plesne na chlebe pomáha žiakom chápať biologickú podstatu týchto 

procesov, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Žiaci si zároveň osvojujú logické premýšľanie a rôzne 

bádateľské zručnosti a spôsobilosti, učia sa využívať známe poznatky pre overenie nových hypotéz 

a zodpovedanie vzniknutých výskumných otázok. Zároveň si žiaci lepšie uvedomujú vzťahy medzi výživou 

a rozmnožovaním a chápu tieto procesy komplexne ako súčasť životného cyklu baktérií a húb. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma (čiastočne aj skupinová forma) 

 

 Pomôcky pre experiment s kváskom: droždie (1 
ks), 2 Erlenmeyerove banky (okalibrované 
skúmavky, kadičky), 2 balóny, kryštálový cukor 
(1 kávová lyžička), špilka 

 Pomôcky pre experiment s plesňou: chlieb 
s plesňou, lupy, pravítko (nepovinné), tablety, 
smartfóny (nepovinné – pre vytvorenie 
fotografie) 

Odporučené: 

 Počítač, projektor 

 Mikroskop, USB mikroskop, podložné a krycie 
sklíčko 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza záznamu z pozorovania, 

 riešenie úloh vo fáze reflexie, 

 lístok pri odchode. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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ROZMNOŽOVANIE BAKTÉRIÍ A HÚB 

ÚVOD  
Metodika svojim obsahom nadväzuje na vedomosti žiakov o výžive a dýchaní baktérií, húb a rastlín z predchádzajúcich 

vyučovacích hodín a nižších ročníkov. Bádateľskou aktivitou s pozorovaním kvasenia rozširuje a prehlbuje poznatky žiakov 

o výžive a dýchaní húb. Metodika využíva rámec EUR.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 6  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov motivačnou otázkou, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď. 

 

Žiaci sa už o spôsobe výživy učili pri téme Výživa a dýchanie baktérií a húb. Majú teda poznatky o tom, že na chlebe sa vytvára 

(za určitých podmienok pleseň), vedia, že kvasné baktérie získavajú energiu kvasením organických látok. Zameriame sa preto 

výlučne na proces rozmnožovania. Nadviažte na vedomosti žiakov z predchádzajúcich ročníkov, ale aj z bežného života. 

Pýtajte sa: 

Otázky: 

Už sa vám stalo, že ste nezjedli chlieb?  

Čo sa stalo? 

Čo ste si na takomto chlebe všimli? 

 

Žiaci zrejme povedia, že na chlebe sa vytvorí po čase pleseň. Pýtajte sa ich ďalej: 

Otázky: 

Čo je to pleseň? 

Ako vyzerá? 

Prečo sa na chlebe vytvorí pleseň? Po akom čase? 

Vytvorí sa pleseň na každom chlebe? Prečo? 

 

Žiaci už vedia, že plesne patria medzi huby. Týmito otázkami nadviažete na vedomosti žiakov o spôsobe získavania živín. 

Žiaci si možno uvedomia aj to, že nie každý chlieb splesnivie a rast rozmnožovanie plesne tiež vyžadujú vhodné podmienky, 

ako napr. vlhko a teplo. Môže zaznieť viac rozličných odpovedí týkajúcich sa časového intervalu, po ktorom podľa nich môžu 

na chlebe pozorovať pleseň. Požiadajte žiakov, aby si zapísali svoje názory do zošita. 

Motivačná otázka: 

Rozmnožujú sa rýchlejšie baktérie alebo huby? Prečo si to myslíte? 
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Nechajte žiakov aspoň v krátkosti premýšľať a vysloviť svoje predpoklady. Žiakov sa pýtajte aj na odôvodnenie svojich 

predpokladov, môžu uviesť konkrétne príklady rozmnožovania baktérií, napr. ich odhady na základe skúseností 

s bakteriálnym ochorením, hubami v lese a pod. Žiaci zrejme povedia, že baktérie sa rozmnožujú rýchlejšie ako huby.  

Potom pokračujte výskumnou otázkou: 

 

Výskumná otázka: 

Rozmnožujú sa rýchlejšie kvasinky alebo plesne? 

Žiakov smerujte k tomu, aby si vytvorili hypotézu (predpoklad) a zapísali ju do svojich zošitov. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku riadeným bádaním, v rámci ktorého uskutočnite so žiakmi pokus s vykysnutým 

kváskom a plesňou na chlebe. 

 

Ak si žiaci zapísali svoje hypotézy do zošitov, rozvíjajte ďalej diskusiu: 

Otázky: 

Ako by sme to vedeli zistiť (dokázať)? Čo navrhujete? Čo očakávate? 

Žiaci pravdepodobne povedia, že skôr sa rozmnožia kvasinky, pretože z bežného života majú zrejme skúsenosť z vykysnutým 

kváskom.  

Poznámka: 

Žiaci zrejme povedia, že počas hodiny nestihnú pozorovať vznik plesne na chlebe. Vhodné je preto dať žiakom chlieb 

s plesňou, aby počas vyučovacej hodiny pozorovali pleseň pod lupou a zisťovali, či sa zväčšuje.  

 

Diskutujte so žiakmi, pýtajte sa ich na odôvodnenie svojich presvedčení a smerujte ich k tomu, aby sami navrhli pokus na 

overenie ich hypotézy. 

Cieľom je, aby žiaci navrhli pozorovanie vzniku plesne (alebo rozmnožovanie, rast plesne) na chlebe a kvasenie kvásku 

(droždia). Až vtedy, keď nebudú mať vlastné nápady alebo usúdite, že potrebujú pomoc, ukážte im pomôcky, ktoré majú k 

dispozícii: 

 

Povinné pomôcky: chlieb, droždie (1 ks), Erlenmeyerove banky (prípadne skúmavky alebo kadičky (najlepšie okalibrované) 

(počet kusov v závislosti od plánovaného pokusu, najlepšie 1 – 4 ks), balóny (podľa počtu baniek alebo skúmaviek), kryštálový 

cukor (cca 3 čajové lyžičky), voda (cca 200 ml), lyžička (špilka, tyčinka), mlieko (50 ml). 

Nepovinné pomôcky: 

lupy (odporúčané), mikroskop, podložné a krycie sklíčko (prípadne počítač a projektor pre premietnutie záznamu 

z pozorovania kvasiniek). 

 

Poznámka: 

Žiaci by už mali vedieť o tom, čo sú kvasinky. Ak si však nevedia spomenúť, naveďte ich na to vhodnými otázkami. Snažte sa 

však podľa možností vyhnúť sa vykysnutému kvásku, pretože chceme, aby tento pokus navrhli oni. 
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Pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo očakávate?  

Podľa čoho zistíte, či rýchlejšie rastie pleseň alebo kvasinky? 

 

Dôležité je, aby žiaci mali predstavu, čo budú sledovať, ako porovnajú rast plesne a kvasiniek. Môžu povedať, že budú 

sledovať počas rovnakého časového intervalu pleseň na chlebe (môžu vytvoriť fotografiu na začiatku experimentu a po 

časovom intervale a vyhodnotiť ju, merať priemer viditeľných častí plesne, napr. aj s využitím lupy a pod.). V prípade 

kvasiniek zrejme zaznie nápad odmerať nárast kvásky za daný čas. Keď žiaci uvidia mikroskop, môže ich napadnúť aj 

zhotovenie natívneho preparátu a vyhodnotiť nárast počtu kvasiniek. 

Ak majú žiaci ťažkosti, pomáhajte im vhodne smerovanými otázkami. Pokračujte pokusom. 

 

Požiadajte 2 žiakov, aby zrealizovali pokus s kvasinkami. Snažte sa čo najviac pokus smerovať podľa nápadov žiakov. Dbajte 

však na to, aby aspoň v 1 banke (kadičke, skúmavke) bolo droždie s vodou a cukrom. Vytvorením rôznych podmienok pre 

rast kvasiniek môžu žiaci na záver (fáza vyhodnotenie) vyvodiť závery a zistiť, čo podporuje rast kvasiniek a prečo.  

Počas pokusu zapájajte všetkých žiakov otázkami na premýšľanie. Snažte sa ich naviesť k tomu, aby žiaci upevnili na banky 

alebo skúmavky aj balóniky a sledovali, či sa niečo počas kvasenia uvoľňuje, pýtajte sa ich na ich hypotézy a pod. 

Poznámka: 

Môžete si zvoliť aj rýchlejší variant postupu. Uskutočnite demonštračný pokus vy pred celou triedou. Snažte sa čo najviac 

zapájať žiakov otázkami, aby to bola interaktívna demonštrácia. 

Popis demonštračného pokusu (odporúčané): 

Do 2 Erlenmeyerových baniek (prípadne kadičiek, skúmaviek) nalejte rovnaké množstvo vody (10 – 20 ml), pridajte rovnaké 

množstvo droždia (5-10 g) a do jednej skúmavky pridajte navyše asi 1 kávovú lyžičku kryštálového cukru. Zmes v banke 

poriadne premiešajte špilkou, sklenenou tyčinkou, prípadne lyžičkou. Na Erlenmeyerove banky zhora pripevnite balóniky 

tak, aby z nich neunikal vzduch a položte ich na najteplejšie miesto v triede, napr. na okno alebo radiátor. Odčítajte čas. 

Oznámte žiakom, že k pokusu sa vrátite v závere vyučovania. 

V prípade, že máte dostatok pomôcok, menší počet žiakov v triede, prípadne ste sa rozhodli pre realizáciu metodiky na 2 

vyučovacích hodinách, môžete žiakov rozdeliť do skupín a pokus budú robiť samotní žiaci v skupinách. 

Ak výsledok pokusu nebude dobre viditeľný, môžete žiakom sprostredkovať videozáznam. Link na videozáznam: 

https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k. Pokus na videozázname zobrazuje navyše aj vplyv mlieka a kyseliny citrónovej na kvasenie 

(kyselina citrónová vytvára pH, ktoré nie je vhodné pre rozmnožovanie kvasiniek, v dôsledku toho hynú a kvasenie je 

inhibované alebo vôbec neprebieha). 

 

Vysvetlite žiakom nové informácie týkajúce sa rozmnožovania baktérií a húb. Zamerajte sa na vysvetlenie nepohlavného 

rozmnožovania, rozmnožovanie baktérií priečnym delením a pučaním. Vysvetlite rozmnožovanie húb časťou hubových 

vláken alebo podhubia a tiež výtrusmi.  

Môžete použiť výklad, diskusiu, prezentáciu a pod. Vhodné je žiakom ukázať obrázok znázorňujúci priečne delenie baktérií, 

podhubie, výtrusy. Obrázok kvasiniek žiakom môžete ukázať v tejto časti, alebo až na záver pri vyhodnotení experimentu. 

Aspoň v krátkosti vysvetlite žiakom ďalší spôsob rozmnožovania húb, a to pohlavné rozmnožovanie u niektorých húb 

s plodnicou. Uistite sa, že žiaci rozumejú rozdielom medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním húb.  
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Obr. 1 (A – D)    Ukážka z videa znázorňujúceho pokus s kvasinkami, K. Šefčíková,  

screenshot-y z videa zverejneného na YouTube, dostupného z https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k 

 

Obr. 1: A – B znázorňujú význam cukru pre kvasenie; obrázok A - začiatok pozorovania, B pozorovanie približne po 1 hodine 

pri izbovej teplote, s vlažnou teplotou vody na začiatku pokusu. Čas vo videu: od začiatku až do 1:40 min. 

Obrázky C – D demonštrujú vplyv rôznych podmienok na priebeh kvasenia; kvasenie prebiehalo pri rovnakej teplote vody 

pri izbovej teplote, C – stav na začiatku, D – približne po 45 minútach od začiatku pozorovania.  Čas vo videu: od 1:43 min až 

3:48 min. Zloženie zmesi v bankách s rôznymi balónmi zobrazuje tabuľka: 

Banka s balónom Voda Droždie (zdroj kvasiniek) Krištáľový cukor Ďalšia zložka 

Obrázky A – B 

Zelený balón + + + - 

Modrý balón + + - - 

Obrázky C – D 

Modrý balón - + + mlieko 

Červený balón + + + kyselina citrónová 

Zelený balón + + + - 

(Množstvo vody, cukru a droždia boli v daných prípadoch rovnaké.) 
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REFLEXIA (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Vyhodnotiť pokusy s kváskom a plesňou na chlebe a vyvodiť zovšeobecňujúce závery. 

 

Vráťte sa k pokusu s kváskom a plesni na chlebe. Požiadajte žiakov, aby vyhodnotili výsledok experimentu. Nechajte žiakom 

určitý čas na to, aby odsledovali zmeny objemu vykysnutého kvásku, vyhodnotili možné zmeny na chlebe. 

Z pokusu by malo vyplynúť, že kvások (droždie) obsahuje kvasinky, ktoré sa pri vhodných podmienkach (cukor, voda) 

rozmnožujú.  

Rozmnožovanie je možné zaznamenať v podobe nárastu objemu kvásku, prípadne ako nárast počtu kvasiniek pod 

mikroskopom (potrebné porovnať preparát z banky s vykysnutým kváskom a preparát na začiatku experimentu pred 

kvasením).  

Rast plesne žiaci počas vyučovacej hodiny zrejme nezaznamenajú, ale môžu aspoň popísať pozorovanú pleseň, vhodné je 

pozorovanie lupou.  

Ukážte žiakom obrázok znázorňujúci kvasinky s púčikmi (obrázok z učebnice, internetu), alebo vytvorte natívny preparát 

s kvasinkami, upozornite žiakov na púčiky. Pre pozorovanie púčikov v natívnom preparáte je vhodnejšie suché droždie. Žiaci 

si vytvoria nákres s popisom (Úloha 3).  

Zadajte žiakom úlohy: 

 

Úloha 1:  

Vyvoď závery z pokusu s kvasinkami a plesňou na chlebe. 

 

Úloha 2:  

Nakresli a popíš kvasinky a pleseň na chlebe. 

 

Úloha 3 (Nepovinné):  

Vypočítaj, o koľko % a ako sa zmenil objem kvásku počas sledovaného časového intervalu.  

(Túto úlohu zadajte iba vtedy, ak máte dostatok času a výsledok je možné relatívne jednoducho kvantitatívne vyhodnotiť.) 

 

Zadajte žiakom domácu úlohu. Odporúčame sa k nej aspoň v krátkosti vrátiť na začiatku ďalšej vyučovacej hodiny.  

 

Domáca úloha: 

Vyhľadaj na internete, aký je časový interval rozmnožovania baktérií a húb. 

 

Rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia – lístok pri odchode. Vyzvite žiakov, nech ho vyplnia a odovzdajú. Získate 

tak cennú spätnú väzbu. 

 

 

 

 

 

 

 

371 / 503



 
 

 
 
 
 
 

Lístok pri odchode: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Počet Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes 
naučil/a. 

 

 

 

 

2 zaujímavé fakty, ktoré ma 
najviac zaujali. 

 

 

 

1 otázku, ktorú stále mám. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Otázka, či rastú rýchlejšie huby alebo baktérie, je v tomto prípade motivačná. Ide o to, aby sa žiaci zamysleli nad 

vlastnými skúsenosťami z bežného života, uvedomili si, kde všade sa stretli s plesňami a baktériami. Je v poriadku, 

ak sa názory žiakov budú líšiť. 

2. Na základe skúseností z overovania vyplynulo, že v prípade väčšieho počtu žiakov alebo integrovaných detí môžu 

aktivity trvať dlhšie.  

3. Pre urýchlenie pokusu použite teplú vodu. 

4. Pokus môžete rozšíriť o skúmanie vplyvu teploty na priebeh kvasenia a tiež použiť farbivo, aby bol výsledok lepšie 

viditeľný. 

5. Vďaka videozáznamu a jednoduchému pokusu, ktorý žiaci môžu realizovať aj doma, je tento postup vhodný aj pri 

dištančnej výučbe. 

6. V prípade využitia videozáznamu je dobré žiakov zapájať do diskusie, zastavovať video na miestach, kde je otázka. 

7. Ak máte k dispozícii merací systém (Coach, Vernier a pod.) a senzor pre plynný oxid uhličitý, môžete doplniť pokus 

s balónmi o meranie obsahu CO2 počas kvasenia v biokomore (je súčasťou balenia k senzoru). Alternatívou je práca 

žiakov v skupinách, časť žiakov pripraví pokus s balónmi a časť z nich meranie s meracím systémom a senzorom. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je realizácia na 2 vyučovacích hodinách. Väčší časový priestor v tomto prípade umožňuje, aby žiaci 

realizovali pokus v skupinách, mali dostatočný čas na pozorovanie plesne a pod. Žiaci môžu ešte pred samotnou vyučovacou 

hodinou, alebo po nej skúmať rast plesne v rôznych podmienkach (teplo, vlhko, ...) a zhotovovať fotodokumentáciu. 

 

ZDROJE 
Klaudia Šefčíková: Je droždie živé?. In YouTube [on-line] 27.8.2019, cit. 30.8.2019, dostupné z 

https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k 
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ZELENÉ VÝHONKY ZO STARÝCH ODREZKOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 

Rozmnožovanie rastlín 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať podstatu nepohlavného a pohlavného 
rozmnožovania rastlín 

 Uviesť príklady nepohlavného rozmnožovania 
poplazmi, hľuzami, odrezkami, podzemkom 
a cibuľou 

 Pochopenie podstaty nepohlavného 
rozmnožovania rastlín 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a 
merania 

 Predpovedať na základe výsledkov skúmania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať časti rastlinného tela 

 Uviesť rozdiely medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním 

 Uviesť rozmnožovacie orgány rastliny a ich časti 

 Navrhovať spôsoby riešenia 

 Ovládať prácu s digitálnych fotoaparátom/smartfónom 

Riešený didaktický problém 

Samotný pojem rozmnožovanie rastlín je pre žiakov abstraktný. Častokrát  sa naučia jeho definíciu spamäti 

bez toho, aby sa zamýšľali, ako sa rastliny môžu rozmnožovať, že rastlinná ríša predstavuje v tomto smere 

veľmi rozmanitú skupinu aj čo sa týka nepohlavného a pohlavného rozmnožovania. Je dôležité, aby si žiaci 

uvedomili rozdiely medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním a to prostredníctvom 

experimentálnej činnosti na konkrétnych príkladoch vybraných druhoch rastlín. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Nasmerované bádanie 

 Riadené bádanie 
 

 Smartfón, digitálny fotoaparát, počítač, tablet, 
dataprojektor 

 Petriho misky, filtračný papier, cesnak 
cibuľový (2-3 cibule), semená cesnaku 
cibuľového, mrkva, petržlen, zeler, pravítko, 
nôž, koreň púpavy, muškát záhradný, 
zemiakové hľuzy, zemina, kvetináče, voda, 
misky 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnenie tabuľky a nástroja formatívneho hodnotenia „Kontrolný zoznam“. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN  

ÚVOD  
Žiaci sa už v predchádzajúcich ročníkoch na hodinách biológie oboznámili so stavbou rastlinného tela a procesmi, ktoré 

v rastlinách prebiehajú. 

Prostredníctvom jednotlivých aktivít na vyučovacej hodine žiaci získajú základné zručnosti pri práci s biologickým 

materiálom. Žiakom priblížte rôzne spôsoby nepohlavného rozmnožovania rastlín a oboznámte žiakov s možnosťami ich 

využitia v reálnom živote. Uskutočnenie jednotlivých experimentov zvážte podľa Vašich možností a podmienok v škole. Ak 

máte možnosť, experimenty uskutočnite na hodine Pestovateľských prác.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Priblížiť žiakom rôzne spôsoby nepohlavného rozmnožovania rastlín 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny prineste žiakom v črepníku rastlinu muškátu záhradného. Úlohou žiakov bude popísať 

časti rastliny a uviesť, ktoré sú jej vegetatívne a generatívne časti. Pokračujte so žiakmi formou nasmerovaného bádania v 

aktivite a zadajte im úlohu. Vytvorte priestor pre všetkých žiakov triedy, aby mohli vysloviť svoje nápady a myšlienky. 

Úloha 1: 

Čo myslíte, ako by ste si mohli rozmnožiť rastlinu muškátu záhradného? 

 

Žiaci môžu povedať, ako doma rozmnožujú muškáty, či sa im to niekedy podarilo, na čo musia dávať pozor pri ich množení, 

ako sa o muškáty doma starajú, s ktorými odrodami majú najlepšie skúsenosti a pod. Prípadne môžete so žiakmi  na hodine 

rozmnožiť odrezok muškátu (nie je to povinné, muškáty môžete rozmnožiť na hodine Pestovateľských prác). 

Ak žiaci nemajú informácie o rozmnožovaní muškátov, môžete im sprostredkovať článok „Ako rozmnožiť muškáty“. 

https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/okrasna-zahrada/ako-rozmnozit-muskaty 

Zadajte žiakom 1-2 z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky: 

1. Ako sa môžu rozmnožovať rastliny? 

2. Popíšte, ako sa rozmnožujú rastliny pohlavne. 

2. Viete uviesť aj iné spôsoby rozmnožovania rastlín ako semenami? 

3. Aké typy nepohlavného rozmnožovania poznáte? 

4. Uveďte konkrétne príklady rastlín, ktoré môžeme rozmnožovať nepohlavne. 

 

Poznámka: 

Ak nemáte k dispozícii rastlinu muškátu záhradného sprostredkujte žiakom obrázok prostredníctvom interaktívnej tabule, 

kde žiaci popíšu jednotlivé časti rastliny. Môžete využiť aj iné rastliny, ktoré máte k dispozícii v škole.  
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SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny začnite so žiakmi rozhovor: 

 

Otázky: 

1. Pomáhate doma s prípravou nedeľného obeda?  

2. Akú koreňovú zeleninu dávate do vývaru? 

3. Čo myslíte, dajú sa ešte využiť odrezky z petržlenu, mrkvy, zeleru? 

 

Formou riadeného bádania uskutočnite so žiakmi jeden (úlohu 1 alebo úlohu 2) z uvedených experimentov. Žiaci budú 

pracovať v skupinách (4-5) členov. Počet zeleniny závisí od počtu skupín. Úlohou žiakov bude formou riadeného bádania 

navrhnúť a naplánovať pokus na uvedenú úlohu. 

Úloha 1: 

 Ako by ste mohli získať zelené výhonky zo starých odrezkov? 

 

Pomôcky: Petriho miska, filtračný papier, voda, nôž, mrkva, petržlen, zeler. 

Postup: Odrežte vrchné časti koreňov mrkvy (prípadne inej koreňovej zeleniny. Vezmite misku a vyložte ju dvoma-troma 

vrstvami papiera. Papier dobre navlhčite a odrezky naň položte. Dbajte na to, aby dno misky bolo stále vlhké, ale nie príliš 

mokré. Každý deň odfotografujte misku a zaznamenajte zmeny, ktoré nastali. Údaje zapisujte do tabuľky, ktorá je súčasťou 

prílohy. Výšku výhonkov odmerajte pravítkom. Po ukončení pozorovania vyhodnoťte dáta vo forme grafu a  prezentujte ich 

ostatným žiakom triedy. 

Po  založení pokusu zadajte žiakom otázky: 

 

Otázky: 

1. Čo myslíte, čo sa bude diať s odrezkami? 

2. Aký to má význam? 

3. Uveďte rastliny, ktoré sa rozmnožujú odrezkami. 

 

Poznámka: 

Žiaci môžu uvedený pokus uskutočniť aj doma, kde budú každý deň odrezok fotografovať a údaje zapíšu do tabuľky. Je 

dôležité žiakov upozorniť, ako majú správne merať výšku výhonkov. Grafy môžu vytvoriť v rámci hodín Informatiky. Dôležité 

je, aby na hodine prezentovali svoje zistenia.  

 O niekoľko dní začnú z odrezkov vyrastať prvé listy a po týždni budú misky vyzerať ako mini záhradky. Aj pri dobrej 

starostlivosti však začnú rastliny asi po dvoch týždňoch pomaly vädnúť.  Vyčerpali totiž živiny z vrchných častí a nemohli 

vyrásť korene. Na svoj ďalší rast budú mať šancu iba vtedy, ak ich včas preložíte do kvetináča s pôdou. Pri troche šťastia tak 

začnú vyrastať korene a rastliny budú pokračovať v raste. Každá skupina žiakov bude mať iný druh koreňovej zeleniny. Žiaci 

môžu odrezky koreňovej zeleniny priniesť z domácnosti. Môže sa stať, že z odrezkov nezačnú vyrastať listy, pretože zelenina 

môže byť ošetrená prípravkom proti rastu listov. 

Upozornite žiakov na fakt, že rastliny sa môžu rozmnožovať aj odrezkami listov (africká fialka), odrezkami stonky (muškát), 

koreňovými odrezkami (malina, chren) a vrcholovými odrezkami (levanduľa, ibištek) a pod. 
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Úloha 2: 

Čo myslíte, prečo sú na jar všade rozkvitnuté púpavy? 

 

Pomôcky: nôž, vata, miska, pohár, voda, rastlina púpavy lekárskej. 

Postup: Koreň púpavy rozrežte na 1 cm kúsky, kúsky položte ich na vlhkú vatu so nádoby a prikryte pohárom. Na koreňoch 

postupne začnú vyrastať zelené listy. Koreň, z ktorého vyrástli nové listy, rozrežte pozdĺžne na polovicu a pozorujte.  

Otázky: 

1. Akými spôsobmi sa najčastejšie rozmnožuje púpava? 

2. Čo myslíte, prečo je púpava označovaná za burinu a zároveň aj za liečivú rastlinu? 

3. Prečo nezničíme púpavu, keď jej odstránime iba nadzemnú časť rastliny? 

Poznámka: 

Tento pokus sa lepšie podarí na jar alebo začiatkom leta. Trvanie pokusu cca 7 dní. 

 

VYSVETLENIE (CCA 8  MIN.): 
Žiakom pripomeňte, že rastliny sa môžu rozmnožovať pohlavne (generatívne) a nepohlavne (vegetatívne) a formou 

potvrdzujúceho bádania im zadajte úlohu: 

Úloha 3: 

 Ktorému cesnaku cibuľovému (kuchynskej cibuli) narastú skôr listy? 

 

Pomôcky: semená cesnaku cibuľového, cibule cesnaku cibuľového, zemina, nádoba – najlepšie sklenená, voda. 

Postup: Do jednej nádoby vysejte semená cesnaku cibuľového  a do druhej nádoby zasaďte 2-3 cibule cesnaku cibuľového. 

Každý deň odfotografujte obe nádoby a pozorujte, v ktorej nádobe začnú rásť skôr listy. 

Žiakom položte niektorú z uvedených otázok:  

 

Otázky: 

1. Čo myslíte, prečo v záhrade sadíme cibule cesnaku cibuľového a menej často semená? 

2. Zdôvodnite, z ktorej nádoby vyrastú skôr listy. 

3. Ktoré časti cesnaku cibuľového konzumujeme? 

4. Uveďte ďalšie rastliny, ktoré sa rozmnožujú cibuľami. 

Poznámka: 

Najvhodnejšie cibule sú domáce, pretože tie z obchodu môžu byť ošetrené prípravkom proti rastu koreňov. Trvanie pokusu 

cca 7 dní. Cesnak cibuľový – jeho starší názov – cibuľa kuchynská. Prípadne môžete so žiakmi zrealizovať obmenu uvedeného 

pokusu, kde zasadíte cibuľu cibule a cibuľu cesnaku a budete pozorovať, ktorej cibuli začnú rásť skôr korene, listy a pod. 

 

Ďalej pokračujte so žiakmi v rozhovore o ľuľku zemiakovom. Prineste im do triedy 2-3 hľuzy a zadajte žiakom niektoré 

z nasledujúcich otázok (vyberte si 1-2 otázky). 

376 / 503



Otázky: 

1. Čo myslíte, ako sa rozmnožujú zemiaky? 

2. Skúste popísať, ako sa sadia zemiaky. 

3. Prečo musíte navŕšiť pôdu nad zasadenými zemiakmi? 

4. Prečo z malých zemiakových hľúz vyrastú slabšie rastliny než z veľkých hľúz? 

5. Prečo pri predklíčovaní zemiakov vyrastú z očiek klíčky krátke a zelené, nie dlhé a biele ako na zemiakoch  uložených 

v pivniciach? 

6. Ktoré rastliny okrem zemiakov sa rozmnožujú hľuzami? 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.): 
V tejto časti vyučovacej hodiny oboznámte žiakov, že existujú ešte ďalšie spôsoby nepohlavného rozmnožovania rastlín. 

Zadajte žiakom otázky: 

Otázka: 

Čo myslíte, môžu sa nepohlavne rozmnožovať stromy? 

 

Po vyslovení názorov žiakov spustite video ukážku s názvom „Štepenie stromov (vrúbľovanie za kôru a kopuláciou“) 

https://www.youtube.com/watch?v=RFUfpHoauhM 

Po ukončení video ukážky zhodnoťte výhody nepohlavného rozmnožovania stromov. Zároveň žiakom vysvetlite pojmy: 

očkovanie, vrúbľovanie,  vrúbeľ. 

Po vysvetlení uvedených pojmov veďte so žiakmi rozhovor, prostredníctvom ktorého sprostredkujte informácie žiakov 

o ďalších spôsoboch nepohlavného rozmnožovania. Ak žiakov budú uvedené spôsoby nepohlavného rozmnožovania 

zaujímať, môžu vypracovať krátke správy, ktoré následne sprístupnia ostatným žiakom triedy napr. na nástenku a pod. 

Otázky: 

1. Ako získate čo najrýchlejšie nové sadenice jahôd? 

2. Uveďte príklady rastlín, ktoré môžeme rozmnožovať delením trsov, podzemkov,  kopcovaním a potápaním. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
V záverečnej fáze vyučovacej hodiny žiaci vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia: „Kontrolný zoznam“, ktorý je súčasťou 

prílohy. 

 

ZDROJE 
Baer, W-H, 1968: Biologické pokusy ve škole. Praha: SPN, s.244  

BIO logicky  Štepenie stromov (vrúbľovanie za kôru a kopuláciou) [on-line] cit. 8.10.2018, dostupné z   

https://www.youtube.com/watch?v=RFUfpHoauhM 

Košťál, D. Ako si rozmnožiť muškáty. [on-line] cit. 8.3.2018, dostupné z    https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/okrasna-

zahrada/ako-rozmnozit-muskaty 
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A PREDSA SA HÝBU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 
Dráždivosť a pohyb rastlín 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Chápať súvislosť medzi dráždivosťou a pohybom 

 Poznať aspoň jeden faktor dráždivosti rastlín 

 Uviesť príklad pohybu častí rastlinných tiel 
spôsobeného svetlom, vodou, teplom, gravitáciou, 
chemickými látkami, dotykom a žiarením 
 

 Naplánovať postup 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania 

 Zovšeobecniť výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vedieť pomenovať na ukážke časti byliny 

 Uviesť príklady biologických, chemických a fyzikálnych faktorov 

Riešený didaktický problém 

Na konkrétnych príkladoch pohybov rastlín sprostredkujete žiakom informácie, aké rôzne druhy pohybov 
vykonávajú rastliny bez toho, aby si to žiaci uvedomili. Miskoncepcie žiakov pri tejto téme môžu byť spojené 
s rastom rastlín, ktorý môžu žiaci považovať za pohyb. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili rozdiely medzi 
pohybmi rastlín a rastom rastlín. Aké faktory vplývajú na pohyb rastlín, prečo sa kvety otvárajú a zatvárajú, 
ktoré orgány rastlín vykonávajú pohyby a pod. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Nasmerované bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Rozhovor, diskusia 

 

 Rýchlovarná kanvica, kvety sedmokrásky, kvety 
tulipánu, kvety púpavy, sklenené nádoby, ľad, 
teplomer, alobal, stolová lampa 

 Rastlina fazule záhradnej zasadená v kvetináči – 
potrebné pripraviť v predstihu 2 týždne, 

 Šiška borovice, sklenený pohár 

 Interaktívna tabuľa, pc, tablet, smartfón 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov, 

 vyplnenie nástroja formatívneho hodnotenia. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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DRÁŽDIVOSŤ A POHYB RASTLÍN  

ÚVOD  
Počas vyučovacej hodiny budete spoločne so žiakmi demonštrovať jednoduché pozorovania a pokusy, prostredníctvom 

ktorých im priblížite ako rastliny reagujú na rôzne podnety z prostredia. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
Zámer: Upriamiť pozornosť žiakov na pohyby rastlín. Pohyb ako základnú funkciu organizmov možno pozorovať aj 

v rastlinnej ríši. Prostredníctvom pozorovaní a pokusov žiakom ozrejmiť, aké druhy pohybov, ktoré vykonávajú rastliny. 

V úvodnej časti vyučovacej hodiny zadajte žiakom problémovú úlohu. Umožnite každému žiakovi, aby vyslovil svoj názor. 

Žiaci môžu uviesť aj konkrétne príklady. 

Úloha:  

Čo myslíte, hýbu sa rastliny? 

  

Ak žiaci zodpovedajú uvedenú úlohu, zadajte im nasledujúce otázky: 

Otázky: 

1.Čo myslíte, prečo korene rastlín rastú smerom nadol a stonka, listy a kvety smerom nahor? 

2. Prečo niektoré rastliny potrebujú pre svoj rast oporu?  

3. Viete uviesť príklady týchto rastlín? 

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Spoločne so žiakmi popíšte, ako svetlo vplýva na rast rastlín, nech žiaci uvedú, čo si všimli v prírode, doma v záhrade, pri 

izbových rastlinách a pod. Prostredníctvom riadeného bádania uskutočnite so žiakmi nasledujúci pokus.  

Úloha: 

 Kedy majú rastliny zatvorené kvety? 

Pomôcky: rastlina sedmokrásky obyčajnej (púpavy lekárskej, tulipánu záhradného) v kvetináči, krabica, ktorá je vo vnútri 

čierna (nafarbená, alebo oblepená čiernym papierom), prípadne alobal, stolná lampa 

Postup: Kvetináč s rozkvitnutou sedmokráskou postavte v miestnosti na priame svetlo. Keď všetky úbory rozkvitnú, prikryte 

kvetináč krabicou (alobalom). Po hodine krabicu odklopte a pozorujte, čo sa stalo s rastlinou. Vysvetlite spoločne so žiakmi 

pozorovaný dej. Následne zadajte žiakom otázky: 

 

Otázky: 

1 Prečo sa kvety zatvorili? 

2. Čo vplýva na otváranie a zatváranie kvetov? 

3. Kedy má zatvorené kvety púpava a kedy nocovka?  

4. Viete čo sú kvetové hodiny? 
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Poznámka: 

Ak bude v miestnosti nedostatok slnečného svetla, možno použiť stolnú lampu. Ak učiteľ nemá k dispozícii krabicu, môže 
rastlinu obaliť alobalom. Prípadne žiakom sprístupnite jednu z uvedených videoukážok: 

https://www.youtube.com/watch?v=40WOcf8Hrys 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw46uQciI-A 

V oboch ukážkach je kladený dôraz na slnečnú energiu ako nevyhnutný faktor pre rast rastlín. 

Žiakom v krátkosti sprostredkujte informácie o „kvetových hodinách“ – informácie sa nachádzajú v prílohe metodiky. 

 

V skúmaní so žiakmi pokračujte a formou potvrdzujúceho bádania uskutočnite nasledujúci pokus, prostredníctvom ktorého 

žiaci zistia, ako vplýva teplota na pohyby rastlín. 

Úloha:  

Čo môže byť ďalšou z príčin otvárania a zatvárania kvetov sedmokrásky? 

 

Pomôcky: 2 ks väčšie nádoby (misky a pod.), 2dcl sklenené poháre, teplomer, rýchlo varná kanvica, voda, kvetné úbory 

sedmokrásky obyčajnej(rastliny tulipánu), ľad. 

Postup: Na dno prvej misky nalejte vodu a pridajte kocky ľadu, do druhej misky nalejte 50 °C vodu, do prvého pohára nalejte 

100 ml studenej vody, do druhého pohára nalejte 100 ml teplej vody (nie horúcej), do oboch pohárov vložte po 5ks kvetných 

úborov. Poháre vložte do misiek s rovnakou teplotou vody (studenú do studenej, teplú do teplej). Po 30 minútach kvetné 

úbory z pohárov vyberte a porovnajte.  

Po ukončení pozorovania spoločne so žiakmi sformulujte závery pokusu a zadajte žiakom otázky.  

Následne žiakom spustite animáciu prostredníctvom portálu Planéta vedomostí s názvom: „Ako kvet tulipánu reaguje na 

zmeny počasia“.  

Link na animáciu: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chemonastia_chemotropizmus_fotonastia_fototropizm

us_geotropizmus_gravitacia_nastie_pohyb_rastliny_seizmonastia_svetlo_taxie_termonastia_tigmotropizmus_tropizmy_t

_page22&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F

63._Vn%2525C3%2525ADmavos%2525C5%2525A5_a_pohyby_rastl%2525C3%2525ADn%252C1%252C0%252C276%253B

277%253B354%252C0%252C25%252C1%252Ctn%252C1.html&1 

Otázky: 

1. Viete uviesť príklad z prírody, kedy majú rastliny zatvorené kvety počas dňa? 

2. Ako teplota vplýva na rastliny? 

3. Ktoré ďalšie faktory môžu ovplyvňovať pohyby rastlín? 

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
V nasledujúcej časti vyučovacej hodiny žiakom priblížte ďalší faktor, ktorý vplýva na pohyb rastlín a ním je vlhké prostredie. 

Formou riadeného bádania uskutočnite nasledujúci pokus: 

Pomôcky: sklenený pohár, suchá šiška borovice alebo smreka  

Postup: Suchú šišku, ktorej šupiny odstávajú vložte na 30 minút do nádoby s vodou. Šiška musí byť celá ponorená vo vode. 

Potom ju opäť vyberte a pozorujte, čo sa stalo. 
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Otázky: 

1.Čo spôsobuje pohyb šupín? 

2. Aký to má význam v prírode? 

3. Aký význam má zatváranie šišiek vo vlhkom prostredí v prírode? 

Poznámka: 

Ak nemôžte so žiakmi uskutočniť uvedené pozorovanie, v prílohe sa nachádzajú fotografie. Žiakom môžete dať za úlohu 

usporiadať fotografie v správnom poradí (ako sa šiška borovice lesnej zatvárala počas pozorovania). Fotografovanie bolo 

uskutočnené na začiatku pozorovania a po každých 10 minútach.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Ako vplýva striedanie dňa a noci na rastlinách si ozrejmite spoločne so žiakmi v nasledujúcom pokuse. 

Najskôr so žiakmi diskutujte, či má nejaký vplyv na rastliny striedanie dňa a noci, ročných období a pod.  

Pomôcky: rastlina fazule záhradnej zasadená v kvetináči. 

Postup: Sledujte a zaznamenávajte si postavenie listov na rastline počas dňa a v noci počas 7 dní. Spoločne so žiakmi vytvorte 

nástroj, do ktorého budete zaznamenávať údaje o postavení listov na rastline. 

Po týždni zhodnoťte vplyv striedania dňa a noci na rastlinu. 

V prípade ak nemáte dostupný uvedený materiál a pomôcky, uskutočnite so žiakmi simuláciu prostredníctvom portálu 

Planéte vedomostí s názvom „Dráždivosť a pohyby rastlín – pohyb orgánu list“ “, kde budú môcť žiaci meniť intenzitu svetla 

na rastlinné orgány a sledovať zmeny, ku ktorým dochádza. 

Link na uvedenú úlohu: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chemonastia_chemotropizmus_fotonastia_fototropizm

us_geotropizmus_gravitacia_nastie_pohyb_rastliny_seizmonastia_svetlo_taxie_termonastia_tigmotropizmus_tropizmy_t

&1 

 

Otázky: 

1. Pozorovali ste zmeny na rastlinách počas dňa a noci? 

2. Vyzerajú rastliny rovnako? 

3. Viete uviesť konkrétny príklad z prírody? 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
V závere vyučovacej hodiny každému žiakovi v triede vytlačte pojmovú mapu, ktorá je súčasťou prílohy. Úlohou žiakov bude 

uvedenú pojmovú mapu vyplniť formou áno/nie.  

Domáca úloha pre šikovných žiakov: Žiaci môžu vyhľadať informácie na uvedené témy a spracovať ich vo forme krátkych 

správ. Informácie môžu ostatným sprostredkovať v úvode nasledujúcej vyučovacej hodiny. 

Námety na žiacke práce: 

Nočný život nocovky. 

Čo rastliny robia počas noci? 

Pohyby mäsožravých rastlín. 

Etiolizácia. 

Jarovizácia. 
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ZDROJE 
Hussein H: Effect of light on plant growth [on-line] cit. 15.8.2018, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw46uQciI-A 

CBSE:  Effect of Light on Plants – Light [on-line] cit. 12.4.2019, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=40WOcf8Hrys 

 

Nástroj formatívneho hodnotenia Pojmová mapa (porovnanie/protiklady) 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Doplň (ÁNO/NIE) Biologický faktor Chemický faktor Fyzikálny faktor 

Zatváranie prieduchov    

Vädnutie rastlín    

Spomalenie rastu    

Zatváranie kvetov    

Vystreľovanie semien    

Ovíjanie stonky    

Otváranie plodov    
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PREČO SA TAK POHYBUJEŠ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 
Pohyb živočíchov 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti 

 Vysvetliť význam pohybu živočíchov 

 Opísať spôsob pohybu rozličných skupín živočíchov 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vymenovať základné životné prejavy organizmov 

 Vysvetliť reguláciu tela živočíchov 

 Popísať zmyslové vnímanie živočíchov 

Riešený didaktický problém 

Vzťah medzi morfológiou a anatómiou tela a pohybom nie je vždy viditeľný na prvý pohľad. Tiež to, že pohyb 

je  aj spôsobom komunikácie pre živočíchy, poukazuje na rozpoloženie živočíchov, inak sa správajú, ak sa cítia 

ohrození a inak, keď sú v pohode a pod. Žiaci vlastným bádaním objavujú vzájomné súvislostí medzi stavbou 

tela a spôsobom pohybu rôznych skupín živočíchov. Učia sa chápať pohyb ako jeden zo základných prejavov 

živých organizmov a chápať pohyb vo vzájomných súvislostiach s ďalšími prejavmi živočíchov. Môže byť 

zaujímavé pre nich objavovať, na akých reakciách sú druhy pohybov založené a ako spôsob pohybu súvisí 

s prispôsobením sa druhu svojmu prostrediu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 Skupinová forma 

 

 PC, projektor, wifi 

 Smartfón alebo tablet 

 Ukážky videozáznamov pohybu živočíchov 
Odporúčané (nepovinné): 

 USB mikroskop 

 Lupy 

 Mikroskop na mobil 

 Smartfón alebo tablet s aplikáciou s funkciou 
lupy 

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenie úloh vo fáze reflexie, 

 rozhovor a pozorovanie činností žiakov, 

 riešenie úloh vo fáze reflexie,  

 v prípade priameho pozorovania záznam pohybu (fotografie, video). 

Autor. RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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POHYB ŽIVOČÍCHOV 

ÚVOD  
Téma je spracovaná ako nezávislá metodika využívajúca rámec EUR. Uvedený postup môžete využiť aj na 2 vyučovacích 

hodinách a rozšíriť ho o priame pozorovanie pohybu vybraných živočíchov, napríklad pohybu dážďovky alebo slimáka. 

Zaujímavé bádateľské aktivity, kde je možné skúmať pohyb dážďovky a slimáka aj ako reakciu na podnety prostredia, sú 

opísané v metodikách Prečo dážďovka nosí prsteň (6. roč.) a Život na veľkej nohe (5. roč.). 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov aktivitou, motivačnou a výskumnou otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď. 

Motivačná otázka: 

Prečo sa živočíchy pohybujú? 

Aký význam má pohyb? 

Žiaci už majú veľa poznatkov o pohybe živočíchov z predchádzajúcich ročníkov, ako aj z vlastných pozorovaní. Diskutujte so 

žiakmi o rôznych významoch pohybu a pýtajte sa aj na príklady živočíchov. 

Potom rozdeľte žiakov do skupín so 4 žiakmi. Úlohou každej skupiny je počas 3 minút napísať odpoveď na otázku: 

Otázka: 

Aké spôsoby pohybu živočíchov poznáte? 

Po 3 minútach sa spýtajte žiakov v skupinách, koľko spôsobov pohybu živočíchov napísali. Postupne na tabuľu napíšte všetky 

spôsoby pohybu, ktoré žiaci napísali, napr. behanie, skákanie, lietanie a pod.  

 

Motivačná otázka: 

Je možné podľa pohybu určiť, o aký druh živočícha ide? 

Prečo si to myslíte? 

 

Doplňujúce motivačné otázky pre rozvoj diskusie: 

Ako je možné určiť druh živočícha podľa pohybu? 

 Je možné určiť spôsob pohybu živočícha na základe stôp?  

Nechajte žiakom priestor, aby vyjadrili svoje názory a presvedčenia. Pre zodpovedanie tejto otázky si musia žiaci uvedomiť, 

ako sa pohybujú rôzne druhy či skupiny živočíchov. Možno by povedali, že je to pomerne komplikované, lebo viaceré 

živočíchy môžu skákať, lietať a pod. Ak otázku rozvíjate ďalej s otázkami smerujúcimi k stopách živočíchov, odpovede žiakov 

môžu byť viac konkrétne (príklady odpovedí na konci metodiky, v časti Postrehy a zistenia z výučby).  

Smerujte diskusiu so žiakmi tak, aby si uvedomili, že poznáme nielen mnohobunkové živočíchy, ale aj jednobunkové (prvoky).  

Diskusiu so žiakmi smerujte k výskumnej otázke: 
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Výskumná otázka: 

Prečo sa živočíchy pohybujú tak, ako sa pohybujú? 

Pomocné otázky: Prečo chrobáky kráčajú, kobylky skáču, motýle a vtáky lietajú vo vzduchu, ryby plávajú a pod.? 

 

Odpoveď žiaci získajú riadeným bádaním v ďalšej fáze vyučovacej hodiny. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 28  MIN.): 
Zámer: Hľadať odpoveď na výskumnú otázku v skupine, spracovať informácie o určitom spôsobe pohybu. Diskutovať 

o rôznych spôsoboch pohybu živočíchov, o pohybe ako súčasti komunikácie a reakcie na vonkajšie podnety.  

 

Žiaci sú rozdelení v skupinách po 4 žiakoch. Každá skupina má 10 minút na to, aby napísala všetky informácie, na ktoré prídu 

diskusiou a prácou s učebnicou o danom spôsobe pohybu, aké živočíchy sa tak pohybujú, čo ich predučuje pre tento pohyb 

a pod. 

Každá skupina má iný druh pohybu, napr. plávanie, behanie, skákanie, ...  

Povedzte žiakom, aby si tieto informácie spísali a v ďalšej časti ich sprístupnia svojim spolužiakom. 

Žiaci z jednotlivých skupín sprístupnia informácie o rôznych spôsoboch pohybu svojim spolužiakom. Žiaci si zároveň robia 

stručné poznámky. Úlohou každej skupiny je zodpovedať odpoveď na výskumnú otázku z ich pohľadu.  

 

Žiaci by si mali uvedomiť, že pohyb výrazne súvisí so stavbou tela živočíchov. Živočíchom sa vyvinuli rôzne spôsoby a orgány 

pohybu, napríklad: Výbežkami cytoplazmy – panôžkami – sa pohybuje meňavka. Mäkkýše sa pohybujú pomocou svalnatej 

nohy, pohyb obrúčkavcov v pôde umožňuje podkožný svalový vak z priečnych a pozdĺžnych svalov, a tiež zväzočky štetiniek 

na spodnej strane tela a sliz vylučovaný pokožkou. 

 

Pustite žiakom aspoň 1 video znázorňujúce stavbu pohyb slimáka alebo dážďovky, prípadne iné video podľa uváženia. 

Veľmi vhodné sú napr. tieto videá, ktoré sú detaine spracované, zobrazujú detaily a sú krátke:  

Stavba tela a pohyb mäkkýšov: https://www.youtube.com/watch?v=HsN6WYneLow&t=1s (dĺžka 1:44 min) 

Dážďovka zemná: https://www.youtube.com/watch?v=igX6pitrolY, (dĺžka 2:32 min) 

Žiakom môžete ukázať aj obrázky rôznych skupín živočíchov, napr. skákajúcu žabu, bežiaci pes a pod. 

Po sprístupnení videa sa pýtajte žiakov na to, či na videu videli, ako sa slimák a dážďovka pohybujú a pod. Veďte žiakov 

k tomu, aby vedeli z vlastných pozorovaní vyvodiť zovšeobecňujúce závery. 

 

Formou diskusie doplňte poznatky žiakov o pohybe živočíchov rôznych skupín (jednobunkové živočíchy, pŕhlivce, mäkkýše, 

stavovce, cicavce, vtáky a pod.). Žiaci si môžu zapisovať poznámky do tabuľky – tabuľka môže vyzerať tá, ktorá je uvedená 

ako príklad v závere metodiky. Žiaci ju môžu dokončiť, rozšíriť alebo doplniť vo fáze reflexie. 

Po uvedomení si vzťahu medzi stavbou tela a pohybom živočíchov diskutujte aj o pohybe, ktorý je spôsobom komunikácie 

a tiež o pohybe ako reakcii na vonkajšie podnety prostredia (úniková reakcia a pod.). 

 

REFLEXIA (CCA 9  MIN.): 
Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov. 

 

Zadajte žiakom (aspoň) 1 z nasledujúcich úloh. 
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Úloha 1: Čo majú jednotlivé spôsoby pohybu živočíchov rovnaké a čo rozdielne? 

Úloha 2: Spracuj prehľadnú tabuľku o spôsobe pohybu rôznych skupín živočíchov. 

Úloha 3: Čo je podľa teba najprimitívnejší spôsob  pohybu? Prečo? 

 

Príklad tabuľky pre vypracovanie úlohy 2: 

 Príklad živočícha Spôsob pohybu Orgán pohybu Poznámka 

Jednobunkovce meňavka meňavkovitý výbežky cytoplazmy - 

panôžky 

 

    

    

    

    

Bezstavovce     

    

    

    

    

Stavovce     

    

    

    

    

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
1. Zaujímavé motivačné otázky na rozvoj diskusie v úvode:  

Ako je možné určiť druh živočícha podľa pohybu? Je možné určiť spôsob pohybu živočícha na základe stôp?  

Tieto otázky žiakov zaujali, niektoré ich odpovede: na základe stôp môžeme určiť druh živočícha - líška, srna, diviak, 

rýchlosť pohybu - vzdialenosť stôp - rýchly pohyb, beh, pomalý pohyb, diera v zemi,  veľkosť diery - dážďovka, myš, 

potkan. 

2. Žiaci boli počas skupinovej práce veľmi aktívni a súťaživí 

3. Žiakov priame pozorovanie živočíchov veľmi baví, preto ho môžete aspoň v krátkosti zaradiť do vyučovacej hodiny 

alebo ako domácu úlohu (viď alternatívy metodiky). Môžu využiť lupy, USB mikroskopy alebo veľmi obľúbené tzv. 

„mikroskopy na mobil“ – alebo skôr lupy, ktoré je možné nasunúť na kameru smartfónov alebo tabletov, umožňujú 

rôzne zväčšenie (väčšinou 20 – 60 x). Žiaci si ich môžu objednať na internete za dostupnú cenu a pracovať s nimi 

doma aj na vyučovaní. Skúsenosti žiakov s mikroskopmi na mobil sú veľmi pozitívne. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je doplnenie postupu v metodike o priame pozorovanie pohybu vybraných živočíchov. 

Môžete zadať žiakom úlohu: Pozoruj, urob videozáznam a popíš pohyb živočícha.  

Vhodným živočíchom môže byť dážďovka alebo slimák (pozri úvod v metodike), alebo článkonožce (mucha domáca, žižiavka 

obyčajná, chrobáky, kobylka a pod.). Žiaci môžu takéto pozorovanie a záznam pohybu živočíchov realizovať aj doma, 

zhotovený záznam alebo niekoľko fotografií dokumentujúcich pohyb živočícha zaslať e-mailom. Vybrané videozáznamy 

alebo fotografie môžu byť vhodnou pomôckou pri zopakovaní učiva na ďalšej vyučovacej hodine. 

Videozáznam môže byť krátky a jednoduchý.  

 

ZDROJE 
 

BIO logicky (G. Klocháňová): Stavba tela a pohyb mäkkýšov. In You Tube [on-line] 15.4.2018, cit. 20.7.2018, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=HsN6WYneLow&t=1s 

 

BIO logicky (G. Klocháňová): Dážďovka zemná. In You Tube [on-line] 7.5.2018, cit. 20.7.2018, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=igX6pitrolY 
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NIE JE BUNKA AKO BUNKA  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 

Bunka a jej štruktúry 

ISCED 2 / 8. ročník 

ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť pojem bunka 

 Popísať stavbu bunky 

 Vymenovať bunkové štruktúry 

 Vysvetliť význam jednotlivých bunkových štruktúr 
pre fungovanie bunky ako celku 

 Vysvetliť rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou 
bunkou 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať/merať 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Pripraviť natívny preparát 

 Pozorovať bunky pod mikroskopom 

 Zhotoviť nákres 
 

Riešený didaktický problém 

Metodika pomáha žiakom pochopiť stavbu bunky ako základnej stavebnej jednotky organizmov, ako aj 
význam bunkových štruktúr pre fungovanie bunky i organizmu ako celku. Žiaci zisťujú odpoveď na výskumnú 
otázku vlastným pozorovaním buniek pod mikroskopom, alebo analýzou záznamov z mikroskopického 
pozorovania buniek.  

Týmto prístupom žiaci lepšie chápu význam jednotlivých štruktúr pre bunku a vzájomné vzťahy medzi nimi, 
ktoré je pre žiakov pomerne náročné a abstraktné. Žiaci sa tiež často učia štruktúru buniek z nákresov, a nie 
reálnych záznamov z pozorovaní a majú neskôr problém pri pozorovaní buniek reálnych biologických objektov 
pod mikroskopom. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Frontálna forma 

 

Podľa zvoleného variantu: 

 Mikroskop 

 Trvalé preparáty s rôznymi bunkami alebo 
pomôcky pre prípravu natívneho preparátu 

 
Analógia: 

 Záznamy z mikroskopických pozorovaní 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Vyplnené nástroje formatívneho hodnotenia – predikčná karta, pojmová mapa (porovnanie/protiklady),  

 analýza záznamov z pozorovania, 

 rozhovor, 

 vytvorené modely bunky. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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BUNKA A JEJ ŠTRUKTÚRY 

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na vedomosti žiakov o bunke zo 6. ročníka ZŠ (1. ročníka osemročného gymnázia). Postup je rozdelený 

do rámca EUR. Žiaci sa zamýšľajú nad rozdielmi medzi rôznymi bunkami a vyslovujú predpoklady, či by vedeli určiť, aká bunka 

je zobrazená na obrázku. Odpoveď získavajú pozorovaním už vytvorených záznamov buniek, hľadajú odpoveď na výskumnú 

otázku, prečo všetky bunky nie sú rovnaké. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili prepojenie morfológie a vnútornej štruktúry 

bunky vo vzťahu k jej funkcii. Odporúčame pri časovej dotácii 1 vyučovacej hodiny zvoliť pozorovanie záznamov 

z mikroskopických pozorovaní, priame pozorovanie buniek pod mikroskopom realizovať v prípade 2 vyučovacích hodín.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Motivovať žiakov uvedením výskumnej otázky, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď. 

 

Nadviažte na vedomosti žiakov o bunke z nižších ročníkov.  

Pýtajte sa: 

Otázky: 

Čo je bunka? 

Akú má stavbu (štruktúru)? 

Aké bunkové štruktúry má bunka? 

 

Žiaci si týmito otázkami zopakujú poznatky a zároveň zistíte, koľko toho o bunke žiaci vedia. Alternatívou je, že budú žiaci 

formou brainstormingu zapisovať na tabuľu, prípadne do zošitov, čo vedia o bunke, čo ich v súvislosti s bunkou napadne. 

Žiaci už zrejme aj počas diskusie spomenú rôzne typy buniek. 

Rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia – predikčnú kartu, prípadne im ju na tabuľu s tým, že si žiaci budú písať 

odpovede do zošitov. 

Predikčná karta obsahuje otázky, na ktoré by si mali žiaci zapisovať odpovede, zapojíte tak každého žiaka do premýšľania. 

Pokračujte v riadenej diskusii, začnite motivačnou otázkou: 

Motivačná otázka: 

Sú všetky bunky rovnaké? 

(Je bunka ako bunka?) 

 

Žiaci už majú vedomosti o rozdieloch medzi prokaryotickou a eukaryotickou bunkou, medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou 

a vedia, že vírus nie je bunka, ale nebunkový organizmus. Pravdepodobne odpovedia, že všetky bunky nie sú rovnaké. 

Povedzte žiakom, nech si zapíšu aj zdôvodnenie svojho predpokladu. Zároveň nech žiaci schematicky zakreslia bunku 

a popíšu ju (predikčná karta, vpravo). Pri tomto bode sa niektorí žiaci možno aj budú pýtať, či si majú zakresliť rastlinnú alebo 

živočíšnu bunku a pod.  

Povedzte im, nech zakreslia bunku tak, ako si pamätajú, prípadne viac typov buniek. Je možné, že si žiaci už veľa o  stavbe 

bunky nepamätajú, ale tieto otázky majú svoj význam. Položte im výskumnú otázku (nie je súčasťou predikčnej karty, lebo 

nabáda na odpoveď, že všetky bunky nie sú rovnaké): 
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Výskumná otázka: 

Prečo všetky bunky nie sú rovnaké? 

(Prečo sa niektoré bunky navzájom odlišujú? Aký to má význam?) 

 

Diskusiu so žiakmi veďte tak, aby ďalej čo najmenej vyslovovali svoje otázky a predpovede nahlas, aby mohol každý žiak 

premýšľať samostatne. Nech si svoje odpovede na výskumnú otázku v tichosti samostatne zapíšu. 

Pokračujte ďalšími otázkami: 

Otázky: 

Myslíš, že by si dokázal určiť typ bunky podľa fotografie z mikroskopického pozorovania?  

Zakrúžkuj a napíš, prečo si to myslíš. 

Ako by si si overil svoj predpoklad?  

 

Odpovede žiakov môžu byť rôzne. Dôležité je, aby sa zamysleli nad stavbou bunky z iného uhla pohľadu. Niektorí žiaci si 

možno budú myslieť, že by vedeli určiť podľa obrázka rastlinnú a živočíšnu bunku, prípadne bunku baktérie a pod. Môžu sa 

však nájsť aj žiaci, ktorým sa bude zdať ťažké určiť z obrázka, akú bunku pozorujú. Žiaci zrejme sami navrhnú, že na overenie 

správnosti svojho predpokladu, či by vedeli určiť, o akú bunku ide (typ bunky alebo kde sa dané bunky nachádzajú), 

potrebujú riešiť takúto úlohu. Môžete sa žiakov pýtať aj na to, ako by zistili, čím sa bunky odlišujú. Žiaci zrejme navrhnú 

pozorovanie rôznych buniek pod mikroskopom. Skúmanie a hľadanie odpovede je predmetom ďalšej fázy.  

 

Predikčná karta: 

Predikčná karta 

Meno: 

Trieda:                                    Dátum: 

Stavba bunky (nákres + popis) 

Sú všetky bunky rovnaké? 

Hypotéza: 

 

Svoje tvrdenie zdôvodni.  

 

 

Schematicky zakresli a popíš bunku (vpravo). 

Myslíš, že by si dokázal určiť typ bunky podľa fotografie 

z mikroskopického pozorovania? Zakrúžkuj odpoveď a napíš, prečo 

si to myslíš? 

ÁNO                 NIE 

 

 

Bol tvoj predpoklad správny?                 ÁNO                 NIE 

 

Čo si sa na základe vlastného skúmania naučil? 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN.): 

Zámer: Overiť hypotézy žiakov o bunkách analyzovaním záznamov z mikroskopických pozorovaní buniek, prípadne aj  

pozorovaním rôznych buniek pod mikroskopom. Diskutovať o význame jednotlivých štruktúr pre bunku. 

 

Žiaci budú hľadať odpoveď na výskumnú otázku, a tiež ďalšie otázky z predikčnej karty potvrdzujúcim bádaním. 

Ukážte žiakom 1 alebo 2 obrázky znázorňujúce bunky, napr. 1 obrázok rastlinnej a 1 živočíšnej bunky, prípadne viacerých 

rastlinných/živočíšnych buniek na obrázku.  

Zadajte žiakom úlohu: 

Úloha 1: 

Napíš, akú bunky (bunky) vidíš na obrázku. 

 

Nechajte žiakom pár sekúnd na zamyslenie sa a poznačenie si odpovede (napr. do predikčnej karty). Pýtajte sa žiakov na ich 

predikcie, akú bunku videli na obrázku a prečo si to myslia. Možno nebudú vedieť rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku, ale 

prokaryotickú a eukaryotickú áno. Diskusia a odpovede sa budú zrejme odvíjať od úrovne vedomostí žiakov a použitých 

obrázkov. Diskusiu smerujte k stavbe bunky, ukážte žiakom ďalšie obrázky dokumentujúce stavbu prokaryotickej 

(nepovinné), ale hlavne eukaryotickej bunky, a to rastlinnej, živočíšnej. Môžete použiť vlastné fotografie, prípadne aj 

pripravený natívny preparát (ak máte dostatok času). Časovo menej náročné je premietnutie obrazu z pozorovania trvalých 

alebo natívnych preparátov s bunkami prostredníctvom digitálneho mikroskopu – záznam vidia všetci žiaci naraz. Môžete 

použiť rôzne fotografie dostupné na internete, napr.:  

 Fotografie buniek, ale aj pletív/tkanív: https://www.shutterstock.com/cs/search/cells+under+microscope, 

 bunky rias, rastlinnej a živočíšnej bunky, baktérie, bunky krvného náteru, peľu a pod.: 

https://microbenotes.com/under-the-microscope/, 

 obrázky z prílohy k metodike (kvasinky, bunky koreňovej čiapočky, mitóza, autor: A. Lešková). 

 

Počas interaktívnej demonštrácie zapájajte žiakov, upriamte pozornosť na základné bunkové štruktúry a časti bunky: 

Rastlinná bunka: jadro, bunková stena, cytoplazmatická membrána, vakuola, mitochondria, chloroplast, vakuola, (neživé 

súčasti bunky). 

Živočíšna bunka: jadro, cytoplazmatická membrána, mitochondria, cytoplazma. 

 

Na základe diskusie by si mali žiaci uvedomiť, že rastlinná a živočíšna bunka majú podobnú stavbu, nie však identickú. 

Zásadný rozdiel je v spôsobe výživy. Stavba buniek súvisí so spôsobom výživy aj s ich funkciou, napr. rastlinné bunky majú 

chloroplasty dôležité pre fotosyntézu, ktoré živočíšne bunky nemajú. Bunky v niektorých pletivách, ako napr. srdce alebo 

svaly, majú veľký počet mitochondrií. Červené krvinky nemajú jadro, nervová bunka (neurón) s vláknami je špecializovaná 

na prenos nervového vzruchu. Bunky sa líšia nielen vnútornou stavbou a tvarom, ale aj veľkosťou.   

Žiaci by si mali uvedomiť, že nie je bunka ako bunka, že bunky sa líšia nielen medzi rôznymi organizmami, ale aj v rámci 

jedného organizmu. Žiaci by si mali napísať aj odpoveď na výskumnú otázku, prečo všetky bunky nie sú rovnaké, uvedomiť 

si, že morfológia (tvar a veľkosť) a vnútorná štruktúra bunky (prítomnosť organel) súvisia s funkciami bunky a spôsobom 

výživy. 

Ak máte časový priestor, môžete pozorovať so žiakmi zvolené bunky pod mikroskopom. 

Formou diskusie so žiakmi doplňte ich poznatky, vysvetlite otázky. Žiaci by si odpovede z diskusie a tiež pozorovania rôznych 

buniek mali zapisovať do predikčnej karty, poznačiť si odpoveď aj na otázku, čo sa na základe vlastného skúmania naučili. 
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Povedzte žiakom, aby si pozreli náčrt z predikčnej karty zo začiatku hodiny. Žiaci môžu náčrt opraviť, dokresliť chýbajúce 

časti bunky, prípadne nech si nanovo schematicky zakreslia a popíšu stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky. 

Doplňte žiakom ďalšie informácie o bunke a bunkových štruktúrach. Význam jednotlivých štruktúr si žiaci poznačia do 

tabuľky vo fáze reflexie. 

 

REFLEXIA (CCA 7  MIN.): 

Zámer: Upevniť nadobudnuté poznatky žiakov o význame bunkových štruktúr a rozdieloch medzi rastlinnou a živočíšnou 

bunkou.  

Zadajte žiakom úlohu 1 alebo 2: 

Úloha 2: 

Doplň tabuľku s významom bunkových organel.  

Zapíš, či sa bunková organela nachádza v rastlinnej a/alebo živočíšnej bunke. 

 

Bunková organela Význam pre bunku Ž / R * 

   

   

   

   

   

   

   

(* V poslednom stĺpci nech žiaci napíšu, či sa organela nachádza v rastlinnej (R) a/alebo živočíšnej (Ž) bunke.) 

Úloha 3: 

Doplň tabuľku s rozdielmi a podobnosťami medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou. 

Tabuľka predstavuje nástroj formatívneho hodnotenia – pojmovú mapu (porovnanie/protiklady). 

Pojmová mapa (porovnanie/protiklady): 

 

Porovnajte: rastlinná bunka živočíšna bunka 

spoločné  

 

 

rozdielne  
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Zadajte žiakom domácu úlohu. Zvážte, či bude povinná pre všetkých žiakov, alebo dobrovoľná. 

Domáca úloha: 

1. Vytvorte model znázorňujúci stavbu bunky. 

 

Poznámka: 

Výsledok budú žiaci zdieľať na začiatku nasledujúcej hodiny. Vytvoriť model je možné z rôznych materiálov (vata, papier, 

cukríky, lieky, špendlíky, látka, drevo, papier, plastelína), lega a pod. Na internete (predovšetkým na zahraničných stránkach) 

je množstvo inšpirácií (Obr. 1). Vhodné je nechať priestor detskej fantázii a kreativite a nechať im voľnú ruku.  

Môžete žiakov za vytvorenie modelov aj odmeniť formou dobrej známky, bodmi a pod. Výsledok zadanej úlohy a podmienky 

pre hodnotenie je vhodné si so žiakmi vopred nastaviť a zadefinovať dopredu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:    Modely buniek, Zdroj: Pinterest 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Postup v metodike bol využitý aj v 6. ročníku (žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie). Žiaci v tomto ročníku však 

ešte nemajú vedomosti o bunke ako žiaci 8. ročníka, preto je potrebné prispôsobiť aj úvodnú diskusiu úrovni 

vedomosti žiakov. 

2. Pri časovej dotácii 45 minút je potrebné nezdržať sa príliš pozorovaním buniek pod mikroskopom. 

3. Vhodné je mať dopredu pripravených viac fotografií buniek. 

4. Pochopiť štruktúru bunky a funkciu organel je pre žiakov náročné, mýlia si napr. vakuolu u rastlín a vakuolu 

u črievičky. 

5. Domáca úloha – vytvorenie modelu bunky – bola pre mnohých žiakov inšpiratívna, žiaci si na ďalšej hodine pomocou 

vytvorených modelov zopakovali rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou, modely môžu slúžiť ako učebná 

pomôcka pri vyučovaní danej témy, napr. aj v 6. ročníku. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Alternatívou je realizácia metodiky formou praktického cvičenia na 2 vyučovacích hodinách. V tomto prípade pozorujte 

rastlinné a živočíšne bunky pod mikroskopom. Väčšia časová dotácia poskytuje viac času na prípravu natívneho preparátu, 

zlepšenie zručností žiakov vo vzťahu k mikroskopovaniu a zakreslenie pozorovaných buniek.  

 

ZDROJE 
Anupama Sapkota: How these 26 things look like under the microscope (with diagrams). In You Tube [on-line] 26.7.2020, 

cit. 20.8.2020, dostupné z https://microbenotes.com/under-the-microscope/ 

Fotografie buniek, ale aj pletív/tkanív: https://www.shutterstock.com/cs/search/cells+under+microscope 

https://sk.pinterest.com/pin/277675133259528319/ 

https://sk.pinterest.com/pin/773211829745292136/ 

https://sk.pinterest.com/pin/768778598863486993/ 
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NEVIDITEĽNÝ ŽIVOT 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 
Život bunky 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Poznať význam príjmu a výdaja látok, fotosyntézy a 
dýchania ako procesov premeny látok v bunke 

 Zdôvodniť odlišnosť stavby a funkcie rastlinnej 
a živočíšnej bunky 

 Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky 

 Poznať a opísať súvislosť rozmnožovania bunky s 
prenosom dedičných informácií na základe schémy 

 Naplánovať postup 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Predpovedať na základe výsledkov skúmania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Pomenovať na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej bunky 

 Uviesť spoločné a odlišné časti rastlinnej a živočíšnej bunky 

 Uviesť podstatné rozdiely medzi fotosyntézou a dýchaním 

Riešený didaktický problém 

Pre žiakov predstavuje bunka abstraktný pojem. Tým, že ju nemajú možnosť priamo pozorovať v školskom 
prostredí, tým ich informácie o bunke môžu byť skreslené a nedostatočné. Žiakom sprostredkujete formou 
experimentálnej činnosti ako prebieha prenos látok formou difúzie a osmózy. Upriamte pozornosť žiakov na 
chloroplasty, prieduchy, pohyb bunky a jej rozmnožovanie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Brainstorming 

 Diskusia 

 Skúmavka, odmerný valec, Petriho miska, lievik, 
filtračný papier, potravinárske farbivo, ovocný 
čaj (s ibištekom), lyžička, 2 ks viečka od fliaš, 
červená repa, varič, nádoba, kuchynská soľ, 
vazelína, sviečky, vazelína, dva valce, kvety 
sedmokrásky, pc, dataprojektor, mikroskop 

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Sebahodnotiaca karta, 

 pozorovanie činností žiakov. 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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ŽIVOT BUNKY  

ÚVOD  
Téma „Život bunky“ nadväzuje na učivo „Rastlinná a živočíšna bunka“ so šiesteho ročníka, kde sa žiaci oboznámili so stavbou 

rastlinnej a živočíšnej bunky. Pri tejto téme upriamte pozornosť žiakov na príjem a výdaj látok bunkou, jej pohyb 

a rozmnožovanie. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Zámer: Poukázať na základné životné procesy, ktoré prebiehajú v bunke. 

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny žiakom uskutočnite so žiakmi písomný brainstorming na tému „Bunka“. Do stredu 

tabule napíšte pojem bunka. Úlohou žiakov bude učiteľovi nadiktovať pojmy, ktoré im napadnú pri pojme bunka. Každý 

žiak môže povedať iba jeden pojem a pojmy sa nesmú opakovať.  

Poznámka: 

Pojmy zapisujte na tabuľu tak, aby tie, ktoré súvisia s rastlinnou bunkou boli na jednej strane a so živočíšnou bunkou na 

druhej strane. 

 

Po ukončení brainstormingu zadajte žiakom niektoré (2-3) z nasledujúcich otázok:  

Otázky: 

 1. Ktoré orgány majú všetky bunky spoločné? 

2. Ktoré orgány sú charakteristické pre rastlinnú bunku, uveďte prečo? 

3. Ktoré orgány sú charakteristické pre živočíšnu bunku, uveďte prečo? 

4. Aké životné procesy vykonávajú všetky živé organizmy? 

5. Čo myslíte, čo musí vykonávať bunka, aby prežila? 

 

SKÚMANIE (10  MIN.): 
Po rozhovore uskutočnite formou riadeného bádania so žiakmi experiment, prostredníctvom ktorého budete žiakom 

demonštrovať prenos látok (difúziou a osmózou). Zadajte žiakom úlohu: 

Úloha 1: 

Ako bunka prijíma látky? 

 

Žiaci majú premýšľať na základe svojich vedomostí, ako prijíma bunka látky, a ako by to vedeli demonštrovať. Nápady žiakov 

nekomentujte, každému žiakovi umožnite, aby vyjadril svoj nápad, názor a pod. 

Na základe návrhov žiakov uskutočnite demonštračne pozorovanie, prípadne môžete uskutočniť nasledujúce pozorovanie 

(Rozpúšťanie látok – difúzia). Stačí, ak si vyberiete jeden z uvedených troch postupov a ten uskutočnite. 

Pomôcky: vyšší odmerný valec, lievik, nožnice, lyžička, filtračný papier, potravinárske farbivo alebo vrecúško ovocného čaju 

s ibištekom, skúmavka, Petriho miska, voda. 
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Postup:  

1. Do odmerného valca vložte lievik. Vodou naplňte valec až tesne nad hrdlo lievika, do ktorého na filtračný papier položte 

malé množstvo potravinárskeho farbiva. Pozorujte k čomu dochádza. 

2. Do skúmavky nalejte vodu a pridajte malé množstvo potravinárskeho farbiva. 

3. Do Petriho misky nalejte vodu a vhoďte malé množstvo potravinárskeho farbiva. 

Poznámky: 

Pri rozpúšťaní látky dochádza k difúzii látky vo vode a súčasne sa rozpúšťajú molekuly vody v roztoku látky. 

Použite ovocný čaj, ktorý obsahuje ibištek, pretože práve ibištek farbí čaj na červeno. 

 

Po ukončení pozorovania zadajte žiakom otázky: 

Otázky: 

1. Prečo dochádza k postupnému zafarbeniu vody? 

2. Viete uviesť iné príklady rozpúšťania látok v prírode? 

 

Okrem difúzie sa v bunkách uskutočňuje aj prenos látok prostredníctvom osmózy, ktorú žiakom budete demonštrovať 

formou interaktívnej demonštrácie. Pred samotným uskutočnením pozorovania žiakom zadajte žiakom otázku: 

Otázky: 

1. Čo myslíte, prečo plody čerešne ešte na strome niekedy praskajú? 

2. Čo sa stane s uhorkami, ak ich nakrájate a posolíte? 

  

Po vyslovení názorov žiakov demonštrujte žiakom osmózu.  

Pomôcky: jedlá čerstvá červená repa, teplomer, voda, nádoba, varič. 

Postup: Kúsok červenej repy dobre opláchnite a vložte do misky s vodou. Voda sa nezafarbí, ani po dlhšej dobe. 

Rovnaký kúsok červenej repy vložte do nádoby s vodou a dajte variť. Pozorujte, čo sa stane. Pozorovaný jav vysvetlite. 

Poznámka: 

Vo vode sa repa nezafarbí, pretože bunky v repe sú živé a neprepustia von farbivo. Kúsok repy, ktorý ste povarili vo vode 

vodu zafarbil, pretože farbivo (betacyanín) uniklo z mŕtvych buniek do okolitého prostredia. 

So žiakmi môžete uskutočniť aj pozorovanie osmotických javov v bunkách uhorky. Stačí, ak uhorku nakrájate na tenké plátky, 

na každý plátok pridáte lyžičkou štipku soli. Po niekoľkých minútach môžete pozorovať osmózu. 

 

VYSVETLENIE (10  MIN.): 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny pokračujte so žiakmi v rozhovore o dvoch dôležitých procesoch: fotosyntéze a dýchaní. So 

žiakmi uskutočnite jedno z uvedených pozorovaní. Buď sa zamerajte na fotosyntézu alebo dýchanie.   

 

Prostredníctvom potvrdzujúceho bádania žiakom pripravte mikroskopický preparát palístku machu, prípadne 

sprostredkujte obrázok palístku machu, ktorý sa nachádza v prílohe a zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok. 
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Otázky: 

1. Čo vidíte v mikroskopickom preparáte? 

2. Čo predstavujú zelené organely? 

3. Čo sa v nich nachádza? 

4. Aký majú význam? 

5. Aké látky vznikajú pri fotosyntéze a aké sa spotrebúvajú? 

 

Alebo uskutočnite so žiakmi prostredníctvom potvrdzujúceho bádania nasledujúci pokus, ktorý je zameraný na dýchanie 

rastlín. 

Pomôcky: dva valce 250 ml, 2ks viečka od fliaš, ktoré poslúžia na prikrytie valcov, dve sviečky, dva knôty, vazelína, kvety 

sedmokrásky obyčajnej (kvety majú mať čo najmenej zelených častí). 

Postup: Do valca vložte za hrsť kvetov a prikryte ho viečkom. Okraj viečka potrite vazelínou, aby dobre tesnilo. Do druhého 

valca, ktorý slúži ako kontrola kvety nedávajte, iba ho uzavrite rovnakým spôsobom. Asi po 12 hodinách vložte horiace 

sviečky v rovnakom čase do oboch valcov. 

Vysvetlite a zdôvodnite pozorovaný dej. Ak máte k dispozícii v škole meracie systémy, môžete stanoviť množstvo oxidu 

uhličitého aj prostredníctvom senzoru vzdušného CO2. 

ROZPRACOVANIE (10  MIN.): 
Diskutujte so žiakmi o pohybe buniek, či sa bunky pohybujú, ak áno, ako sa pohybujú, kedy sa pohybujú a pod. Po ukončení 

krátkej diskusie spustite žiakom video ukážku z portálu Planéta vedomostí s názvom „Živočíšne prvoky – Protozoa“ 

(http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=huby_jadro_jednoduche_organizmy_lisajniky_prokary

oticke_prvoky_rastlinne_zivocisne_t_page5&1) 

Po ukončení video ukážky zadajte žiakom niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Otázky: 

1. Kde môžete nájsť prvoky? 

2. Čím sa pohybujú? 

3. Aký spôsob pohybu vykonávajú? 

4. Ako sa vyživujú? 

5. Čo znamená, že sú „heterotrofné“? 

 

V ďalšej časti sa zamerajte na rozmnožovanie buniek. Žiakom spustite video. Prvé video „Mitóza – delenie eukaryotických 

buniek“ (https://www.youtube.com/watch?v=GZl0XpBysro). Žiakom nemusíte spustiť celé video, stačí prvých 50 sek. 

Po ukončení spoločne so žiakmi vyslovte závery o rozdieloch medzi delením telových a pohlavných buniek. 

HODNOTENIE (6  MIN.): 
V závere vyučovacej hodiny žiaci vyplnia nástroj formatívneho hodnotenia „Sebahodnotiacu kartu“, ktorá je súčasťou 

prílohy. 

ZDROJE 
Baer, W-H, 1968: Biologické pokusy ve škole. Praha: SPN, s. 244  

Bio logicky: Mitóza – delenie eukaryotických buniek [on-line] cit. 8.11.2018, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=GZl0XpBysro 
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PREČO MI ZVÄDLA KYTICA? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Základné životné procesy organizmov 
Osmóza. Pozorovanie životných procesov bunky. 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3/ 3. ročník osemročného gymnázia 
Praktické cvičenie, 2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Opísať stavbu rastlinnej bunky 

 Vysvetliť význam jednotlivých organel v bunke 

 Uviesť základné životné procesy, prebiehajúce v bunke 

 Popísať princíp prenosu látok medzi bunkou 
a vonkajším prostredím 

 Zaznamenávať, vyhodnocovať, prezentovať výsledky 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Diskutovať, argumentovať, formulovať závery 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Vypracovať formálnu správu/protokol 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať stavbu rastlinnej bunky 

 Zhotoviť mikroskopický preparát 

 Zostrojiť jednoduchú aparatúru na pokus a jeho zaznamenávanie 

 Vytvoriť pomocou tabletu fotografie, videozáznam 

Riešený didaktický problém 

Biologické experimenty sa digitalizujú z rôznych príčin. Môže to byť časová či finančná náročnosť pokusu, nedostupnosť 
niektorých pomôcok, závislosť na ročnom období a podobne. Často pokus nie je pre jeho rýchly priebeh dostatočne 
pozorovateľný. Problémom môže byť aj nedostatočné vybavenie biologických laboratórií. 

Osmóza je dejom, ktorý prebieha na mikroskopickej úrovni a jej pochopenie bez možnosti priameho pozorovania 

vyžaduje vysokú mieru abstrakcie. Javy, ktoré sa žiakom ponúkajú ako príklady z bežného života, sú na úrovni 

makroskopickej (potenie uhorky) a nezabezpečia transfer poznatkov makrosveta do poznatkov o mikrosvete. Bežne sa 

osmóza pozoruje na bunkách cibule, kedy po pridaní hypertonického roztoku dochádza k zmršťovaniu cytoplazmatickej 

membrány. Pozorovanie deja sa však vykonáva nepriamo, až po jeho prebehnutí – to vyžaduje od žiaka, aby mal dobre 

odpozorovaný pôvodný stav a vedel ho porovnať s konečným stavom. Túto schopnosť obmedzuje veľké množstvo 

buniek, ktoré žiak vidí naraz. To mu nedovoľuje sústrediť sa na jednu vybranú bunku a robiť pozorovanie viac zámerným 

a zacieleným. Pri veľkom počte žiakov nevie učiteľ kontrolovať správnosť žiackych pozorovaní. Problém môže riešiť žiacke 

zhotovovanie video-protokolu o priebehu osmózy v bunkách červenej cibule, ktoré vizualizuje dej, dovoľuje žiakom 

sledovať ho spomalene/zrýchlene a zároveň prepája vyučovanie biológie s atraktívnym spracovaním videonahrávok. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Laboratórna práca 

 Skupinová práca (2 – 4 žiaci/skupinu) s využitím rôznej 
techniky          

 

 Počítače alebo tablety s aplikáciou na úpravu videí 
a fotografií, pracovné listy pre žiakov (príloha) 

  Variant 1 (aj zhotovovanie videozáznamov): 

 Pomôcky na mikroskopovanie ( podložné sklíčka, 
preparačné súpravy, kadičky, pipety, voda, NaCl); 
červená cibuľa 

 Digitálny mikroskop - je možné použiť  jednoduchý 
stojan a tablet resp. smartfón      

Variant 2 (bez zhotovovania videozáznamov, len ich 
úprava): séria videí (príloha) 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Hodnotenie vytvoreného videoprotokolu, pozorovanie činností žiakov, sumár. 

Autor: Mgr. Viera Mitiľová   
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OSMÓZA (POZOROVANIE) 

ÚVOD  
Osmotické javy sú vhodné k vlastnému skúmaniu žiakov, pretože žiaci môžu predpokladať výsledky experimentov aj 

navrhovať vlastné postupy riešení otázok. V tomto prípade je však nadstavbou úlohy práca s videoeditorom. Aby nebol žiak 

zahltený prílišnými kognitívnymi nárokmi, odporúčame úlohu realizovať ako potvrdzujúce bádanie – teda až po preberaní 

danej témy, s poznaním výsledkov, ktoré majú žiaci pozorovať. V prípade, že žiaci majú s editovaním videí dostatok 

skúseností, úloha sa dá jednoducho transformovať. Žiaci sa pokúsia natočiť priebeh osmózy pri viacerých koncentráciách 

roztokov. Nahrávky môžu medzi sebou porovnávať a odpovedať  tak napríklad na otázku, či pri akomkoľvek množstve soli v 

roztoku bude bunka vydávať do prostredia vodu.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Motivovať žiakov uvedením problémovej úlohy z bežného života a má súvis s osmózou. 

 

Prestavte žiakom problém prostredníctvom krátkeho príbehu: „Počas dovolenky pri mori Mirka oslavovala 14. narodeniny. 

Na večernej oslave dostala od rodičov kyticu kvetov. Keďže vedela, že stredomorské krajiny trápi nedostatok pitnej vody, 

do vázy nabrala vodu morskú. Ráno však bola celá kytica zvädnutá, akoby suchá. Ako je to možné, veď vo váze je vody stále 

dosť?“   

Rozdajte žiakom pracovné listy (príloha). Nechajte ich samostatne vyplniť úlohu 1 - predstavuje ich predpoklad a premosťuje 

vnímanie makrosveta (vädnutie kytice) a mikrosveta (čo sa deje s bunkou?): „Vyškrtni slová tak, aby text vyjadroval, čo si 

myslíš: Rastliny v prostredí s vyšším obsahom soli vodu získavajú/strácajú. Základnou stavebnou jednotkou rastlinného tela 

je .........................., a preto aj tá, v prostredí s vyšším obsahom soli bude vodu získavať/strácať.“  

Úloha 2 tvorbu predpokladu podčiarkuje vytvorením kresby, pri jej rozbore sa viete so žiakmi zamerať na organely bunky: 

„Zakresli do obrysu bunky pokožky cibule jej organely a vo vedľajšej kresbe vyjadri, ako sa podľa teba zmení bunka, ktorá 

bude umiestnená vo veľmi slanom roztoku.“  

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 65  MIN.): 
Zámer: Hľadať odpovede na otázky potvrdzujúcim bádaním, a to realizáciou pokusu a pozorovaním osmózy a vytvorením 

videozáznamu (cca 35 min). Žiaci následne spracujú vytvorený videozáznam (cca 30 min.). 

 

Opýtajte sa žiakov, ako by zrealizovali pozorovanie reakcie bunky na prostredie, ktoré obsahuje veľké množstvo soli. 

Predstavte im úlohu – vytvorenie video-protokolu a vytvorte 2 – 4 členné skupiny, ktoré budú na úlohe s pomocou 

pracovného listu pracovať.  

Úloha 3: V skupine overte, ako sa správa bunka pokožky cibule v slanom roztoku a z pozorovania vytvorte video-protokol.  

  

POSTUP:   

1. Z jednotlivých častí pokusu zhotovte videozáznam na tablet.   

2. Pripravte si pomôcky, ktoré budete na skúmanie vašej otázky potrebovať: preparát vrchnej pokožky červenej cibule 

vo vode z vodovodu, kadička s 3% roztokom chloridu sodného (kuchynskej soli), pipeta, papierová kuchynská utierka, 

tablet/počítač, digitálny mikroskop.  

3. Umiestnite preparát na stolček mikroskopu a pozorujte tvar a stavbu buniek.  
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4. Vyberte preparát, na jednu stranu krycieho sklíčka prikvapnite pomocou pipety 3-4 kvapky roztoku soli a z druhej 

strany krycieho sklíčka odsávajte vodu kuchynskou utierkou tak, aby sa slaný roztok dostal pod celé krycie sklíčko.  

5. Hneď umiestnite tento preparát na stolček, pozorovanie nahrávajte - spravte z neho videozáznam.  

6. Videozáznam z pozorovania preneste do tabletu a z neho aj zo záznamov priebehu pokusu vytvorte video-protokol.  

  

Precízne si so žiakmi zhrňte kritériá, ktoré má vytvorený video-protokol spĺňať. Základné kritériá majú žiaci uvedené v 

pracovných listoch, môžete ich doplniť o ďalšie podľa vlastného uváženia.  

  

VIDEOPROTOKOL OBSAHUJE:  

• Otázku, ktorú skúmame,  

• fotografiu alebo videozáznam pomôcok s ich popisom,  

• postup pokusu aj s komentárom alebo popisom jeho častí,  

• video, zaznamenávajúce zmeny na bunke, s označením buniek, na ktorých sú tieto zmeny viditeľné,  

• záver.  

  

Pri strihaní videa môže žiakom pomôcť manuál „Ako upravovať video v aplikácii VideoEditor“ (príloha). Aplikácia je 

predinštalovaná v tabletoch Samsung a nedá sa stiahnuť z obchodu GooglePlay.  

Ukážku rozdielov vo vzhľade buniek, tak ako boli zaznamenané pomocou tabletu, umiestneného na vyrobený 

mikroskopovací stolček, predstavujú nasledovné obrázky:  

 

 

Obr. 1:    Záznam mikroskopického pozorovania osmózy, V. Mitiľová 

 

REFLEXIA (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Prezentovať vytvorené videozáznamy spolužiakom, diskutovať o záveroch z pozorovaní.  

 

Reflexiu predstavuje prezentácia vytvorených video-protokolov aj záverov pozorovaní. Závery žiaci explicitne vyjadrujú aj v 

úlohe 5, v ktorej majú opätovne a samostatne zakresliť reálny vzhľad bunky pokožky cibule pred a po prebehnutí pokusu.  

Nechajte žiakov porovnať kresby, ktoré vytvorili pred realizáciou úlohy s kresbami z pozorovania, aby videli posun vo svojich 

predstavách.  

V závere spoločne so žiakmi pomenujte dej – OSMÓZU a povedzte žiakom, aby vyplnili nástroj formatívneho hodnotenia – 

sumár. Získate tak spätnú väzbu od žiakov. 
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Sumár: 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

Napíš 4 – 6 riadkov o tom, čo si dnes robil na vyučovacej hodine a čo si sa naučil o osmóze.  

 

 

 

 

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Žiaci nemusia využívať na spracovanie videa iba predstavenú aplikáciu (videoeditor), ale akýkoľvek inú, vhodnú a 

dostupnú aplikáciu, prípadne môžete spracovanie videozáznamu vynechať (viď alternatívy metodiky). 

2. Žiakom môžete ukázať aj dostupné videozáznamy plazmolýzy pozorovanej na bunkách cibule. Príklady takýchto 

záznamov sú uvedené v zdrojoch. Hotové záznamy sú vhodné v prípade vyučovania formou videokonferencie, ale aj 

v prípade, že vynecháte spracovanie videozáznamu z postupu v metodike.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Ak žiaci nemajú k dispozícii digitálne mikroskopy alebo mikroskopovacie stolčeky, pracujú všetci s rovnakými videami 

a iba ich upravujú na tablete alebo počítači.  

Alternatívou je realizácia metodiky skrátená a vytvorenie videozáznamu na vyučovacej hodine. Žiaci iba zaznamenajú 

osmózu pomocou sekvencie fotografií alebo nahrajú video, ktoré už na hodine neupravujú, prípadne ho môžu spracovať 

doma (domáca úloha). Výrazne sa tak skráti čas, žiaci môžu prezentovať a vyhodnocovať pozorovania aj z vytvorených 

fotografií alebo krátkeho, neupraveného videa. Pri komunikácii a dohode môžu žiaci spracovať videozáznam na vyučovacej 

hodine informatiky a zručnosti potrebné pre tvorbu a spracovanie videozáznamu môžu žiaci využívať aj v budúcnosti. 

 

ZDROJE 
Jutakac: Bunky požky cibule. In You Tube [on-line] 3.12.2019, cit. 15.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2MBuPs_Qrs 

 

Vanda Janštová: Plázmolýza buněk cibule. In You Tube [on-line] 3.12.2013, cit. 15.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=EvfJIPhMlCw 

 

DonoChem: Red onion cell plasmolysis and its reversal. In You Tube [on-line] 21.2.2018, cit. 15.8.2020, dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=mXKqYrlmeMs 
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PREČO JE KATKA PO MAME? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Dedičnosť a premenlivosť organizmov 

Dedičnosť a jej podstata 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť pojmy: dedičnosť, premenlivosť, gén, 
DNA, chromozóm 

 Vysvetliť rozdiel medzi znakmi a vlastnosťami 
jedincov 

 Vysvetliť podstatu prenosu genetickej informácie 
z rodičov na potomkov 

 Lokalizovať uloženie genetickej informácie 
v schéme bunky 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 

 Pozorovať/merať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Objasniť funkciu jadra vo vzťahu k prenosu genetickej informácie 

Riešený didaktický problém 

Žiaci vďaka experimentu s izoláciou DNA získavajú konkrétnejšiu predstavu o vzhľade vlákien makromolekúl 
DNA, prestanú nukleové kyseliny vnímať ako imaginárnu entitu. Experimentálna skúsenosť s izoláciou 
makroskopicky viditeľnej DNA  z plodov pôsobí motivačne, žiaci sú prístupnejší k výkladu pojmu chromozóm 
ako miesto uloženia DNA v jadre bunky. S väčším záujmom interpretujú učivo o podstate dedičnosti 
a prenose genetickej informácie z rodičov na potomkov. Zaujímajú sa o prepojenosť medzi DNA, génom, 
chromozómom a vonkajším prejavom genetickej informácie v podobe konkrétneho znaku. Premenlivosť sa 
dá názorne priblížiť na konkrétnych príkladoch. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Skupinová a frontálna forma 

 

 PC, wifi 
Pomôcky na izoláciu DNA z ovocia: 

 Ovocie na izoláciu DNA (odporúčaná jahoda, banán, 
kivi) 

 Akýkoľvek detergent (šampón, jar, ...) 

 Kuchynská soľ 

 Destilovaná voda alebo voda z vodovodu (ak nie je 
príliš tvrdá) 

 Papierové vreckovky 

 Podchladený lieh (denaturovaný) 

 Odmerný valec a váhy (nie je to nevyhnutné, ale 
zlepšuje to viditeľnosť výsledku) 

 Kadičky, skúmavky 

 Nástroje na roztlačenie ovocia (napr. lyžička a pod.) 
a manipuláciu s roztokmi 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Riešenie úloh vo fáze reflexie, pozorovanie činností žiakov, vyplnený nástroj formatívneho hodnotenia Sumár. 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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DEDIČNOSŤ A JEJ PODSTATA  

ÚVOD 
Téma je základom pre pochopenie zákonov dedičnosti a súvislostí medzi genetickou informáciou a vonkajším prejavom 

génov v podobe konkrétnych znakov. Metodika využíva rámec EUR, nadväzuje na vedomosti žiakov o bunke a jej častiach. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 20  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov novou témou a vzbudiť u nich zvedavosť zodpovedať výskumnú otázku. Potvrdzujúcim bádaním 

potvrdiť hypotézu o prenose genetickej informácie uloženej v DNA ako podstaty dedičnosti vlastností a znakov. 

 

Začnite motivačný rozhovor so žiakmi: 

Motivačná otázka: 

Poznáte príslovie: Aká matka, taká Katka? Je to pravda? 

 

Žiaci zrejme povedia, že deti sa podobajú na svojich rodičov. Ak nespomenú dedičnosť, pýtajte sa ďalej: 

Otázka: 

Prečo sa deti podobajú niektorými znakmi na svojich (biologických) rodičov? 

(Prečo sa pokrvní príbuzní na seba niektorými znakmi podobajú? a pod.) 

 

Keďže je to pre deti s nevlastnými rodičmi citlivá téma, radšej sa vyhnite priamym otázkam, či sa konkrétny žiak podobá na 

svojich rodičov a pod. a zadefinujte otázky vo všeobecnosti, ako je to uvedené vyššie. 

Žiaci už zrejme počuli pojem „dedičnosť“. Často sa spomína, že deti zdedili po svojich rodičoch napr. farbu očí a pod. 

Samozrejme, žiaci môžu vo svojich odpovediach spomenúť aj vplyv prostredia, výchovy a pod. Môžu uviesť aj príklady, keď 

má dieťa inú farbu očí ako obaja rodičia a pod. Ak žiaci spomenú dedičnosť, ale nespomenú DNA, rozvíjajte diskusiu ďalej. 

Potom položte žiakom výskumnú otázku: 

Výskumná otázka: 

Prečo môžeme zdediť od svojich (biologických) rodičov určitý znak (alebo vlastnosť)? 

Pomocná otázka: Čo je podstatou dedičnosti? 

 

Žiaci už majú poznatky o funkcii jadra v bunke a vedia, že je tam uložená genetická informácia. Môžete žiakom položiť aj 

pomocnú otázku, pýtať sa na podstatu dedičnosti. Pravdepodobne povedia, že podstatou je prenos genetickej informácie 

z rodičov na potomkov, možno spomenú aj DNA, gén a pod. Pokračujte otázkou: 

Otázky: 

Je možné vidieť DNA? 

 

Názory na to, či môžeme vidieť DNA, môžu byť rôzne. Možno žiaci povedia, že DNA môžeme pozorovať iba pod 

mikroskopom. Dôležité je, aby sa žiaci zamysleli a vyslovili svoj predpoklad. 
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Povedzte žiakom: 

„Budeme izolovať DNA z buniek ovocia podľa návodu“. 

Pri izolácii DNA z ovocia postupujte podľa návodu uvedeného nižšie. Žiakom sprístupnite návod v tlačenej forme na papieri, 

alebo ho premietnite na tabuľu. Návod obsahuje nielen postup, ale aj vysvetľuje význam jednotlivých krokov v protokole 

izolácie DNA. Cieľom však nie je to, aby sa žiaci naspamäť učili význam jednotlivých krokov, pomáha im však pochopiť postup. 

Nie je však nutné, aby ste im vysvetľovali tieto kroky. Cieľom experimentu je vzbudiť u žiakov záujem pre danú problematiku. 

Zároveň si žiaci uvedomia, že v každej bunke je prítomná DNA, ktorá je nositeľom genetickej informácie. 

 

Izolovať DNA môžu 2 žiaci frontálne pred celou triedou s tým, že budete komentovať postup, riadiť diskusiu. Vhodnejšie je 

však rozdeliť žiakov do skupín (4 – 6 žiaci/skupinu) a každej skupine môžete dať na izoláciu iný druh ovocia. Tento variant je 

vhodný aj pre prípad, že sa niektorej skupine nepodarí vyizolovať DNA, alebo výsledok nebude dostatočne viditeľný.  

 

Postup pre izoláciu DNA z ovocia: 

Časová náročnosť: 15 – 30 minút (aj kratšie) 

Pomôcky: Detergent (šampón, kuchynský čistiaci prostriedok „Jar“, a pod.),kuchynská soľ, destilovaná voda (možné použiť 

aj vodu z kohútiku, ak nie je príliš tvrdá), ovocie na izoláciu (napr. banán, jahoda, kivi), papierové vreckovky, podchladený 

lieh (denaturovaný), odmerný valec a váhy (nie je to nevyhnutné, ale zlepšuje to viditeľnosť výsledku), kadičky, skúmavky, 

nástroje na roztlačenie ovocia (napr. lyžička a pod.) a manipuláciu s roztokmi. 

 

Postup: 

1. Kúsok ovocia (napr. 1 jahodu) roztlačte na kašovitú hmotu. 

2. Prilejte približne 30 ml vody s rozpustenou soľou (cca 0,1 g). (Soľ spôsobí, že vlákna DNA sa spoja.) 

3. Pridajte 5 – 10 ml šampónu (alebo iného detergentu). (Rozrušenie bunkových membrán.) 

3. Vzniknutú zmes premiešajte a nechajte 5 – 10 minút odstáť. 

4. Zmes prefiltrujte cez papierovú vreckovku. 

5. Filtrát rozlejte do skúmaviek alebo iných nádob tak, aby výška od dna bola asi 1 cm (v prípade skúmavky je to asi 1 ml). 

6. Do skúmaviek nalejte 4-násobok liehu podchladeného na teplotu okolo °C (odhadom).  

     Lieh lejte opatrne po stenách skúmavky. 

7. Biela vláknitá zrazenina stúpajúca z dolnej “zahmlenej“ fázy (filtrát) do hornej priechodnej fázy (lieh) je DNA. 

 

Experiment je znázornený aj na internete, napr.: https://www.youtube.com/watch?v=3hcXf116800. V tomto videu sa 

počas experimentu pridáva aj ananásový džús, ktorý obsahuje proteázy (štiepenie proteínov). 

 

Po izolácii DNA z ovocia by žiaci mali vidieť biely „chumáč“. Položte im otázku: 

Otázka: 

Čo si myslíte, prečo DNA vyzerá takto? 

 

Možno budú niektorí žiaci prekvapení, že DNA je možné vidieť voľným okom v takejto podobe. Vysvetlite žiakom, že 

vyizolovaná DNA obsahuje aj niektoré bielkoviny jadra alebo iné molekuly, ktoré majú podobné chemické vlastnosti ako 

DNA.  

Žiaci by si mali všimnúť, že biely „chumáč“ pozostáva z vláken DNA. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Vysvetliť pojmy DNA, gén, chromozóm a ich vzájomný vzťah a uloženie v bunke. Vysvetliť prenos genetickej 

informácie a rozdiel medzi znakmi a vlastnosťami. 

 

Vysvetlite žiakom, že molekula DNA tvorí v chromozómoch dlhý reťazec, ktorý vyzerá ako vlákno. Reťazec DNA tvoria dve 

vlákna, ktoré sa špirálovito otáčajú proti sebe a vytvárajú dvojzávitnicu. Pre lepšiu predstavu môžete žiakom ukázať animáciu 

štruktúry DNA a tiež prirovnať dvojzávitnicu k povrazovému rebríku s mnohými priečkami. Napriek tomu, že sa v učebnici 

podrobnejšie nespomína štruktúra DNA na úrovni báz (A, G, C, T), je vhodné žiakom vysvetliť, ako dvojzávitnica vzniká. 

Vysvetlite žiakom, že DNA má 4 stavebné kamene označované písmenami (A, G, C, T). Tieto stavebné kamene sa párujú 

s tým, že platí pravidlo párovania A – T, C – G. Pre názornosť použite animáciu, ktorú si sami nájdete, alebo túto: 

https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/ (vyžaduje Adobe Flash Player) 

https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/builddna/ 

Pri práci s animáciou môžete pracovať aj s interaktívnou tabuľou alebo rozdať žiakom tablety do skupín (nepovinné).  

Nie je potrebné žiakov učiť, čo dané písmená označujú, stačí, ak si osvoja označenie na úrovni písmen. Ľahšie si potom 

predstavia štruktúru DNA vo forme dvojzávitnice, ktorá takto vznikne a v učebnici sa prirovnáva k točenému rebríku.  

Vysvetlite žiakom, že práve určité poradie týchto stavebných prvkov DNA (A, G, C, T) predstavuje zápis pre daný znak alebo 

vlastnosť, teda gén.  

Poznámka: 

Pre žiakov môže byť táto téma ťažká a abstraktná. Možno ich bude zaujímať, prečo majú dvaja hnedookí rodičia dieťa 

s modrými očami a pod. Na porozumenie týmto problémom však potrebujú žiaci aj ďalšie poznatky (vedieť, že gén má 2 

alely a tiež porozumieť princípu meiózy). To však nie je predmetom danej témy na úrovni 8. ročníka ZŠ. Môžete žiakom 

odpovedať na niektoré otázky a vysvetliť im, že na hlbšie porozumenie princípom  dedičnosti potrebujú mať viac informácií 

a  budú sa ich učiť na strednej škole.  

 

Pre názornosť veľkosti chromozómu môžete žiakom ukázať stránku: https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/. 

Obr. 1    Porovnanie veľkosti DNA, screenshot zo stránky: https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/  
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Stránka je síce po anglicky, ale pomáha žiakom predstaviť si veľkosť DNA. Na obrázku (Obr. 1) je znázornené kávové zrno 

(coffee bean), zrnko ryže (grain of rice), sesame seed (sezamové semienko). Ak budete posúvať miškou tlačidlo vľavo pod 

obrázkom, zväčšíte postupne strednú časť obrázka až na úroveň chromozómu, alebo adenínu.  

Môžete žiakom poskytnúť link na stránku, kde si to môžu pozrieť aj sami. Obrázok pre porovnanie znázorňuje napr. aj 

červenú krvinku a pod. 

 

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 

Zámer: Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že môžeme nielen dediť znaky, ale aj vlastnosti. Zámerom je aj prehĺbiť získané 
poznatky žiakov o štruktúre DNA a jej výskyte v bunke a tiež o prenose genetickej informácie. 

 Úloha 1: 

 Po svojich rodičoch sme zdedili znaky a vlastnosti. Ktoré to môžu byť? 

 

Napíšte príklady znakov (farba očí, výška, typické gestá, farba kože, tvar nosa, tvar obočia...) a vlastností (predispozície k  

chorobám, povahové črty ako láskavosť,  zmysel pre humor, usilovnosť a pod.) na tabuľu, bez akéhokoľvek triedenia. 

Rozdeľte tabuľu na 2 stĺpce (žiaci urobia to isté v zošite)  a  napíšte vľavo „znak“, vpravo „vlastnosť“. Vyzvite žiakov, aby 

rozdelili napísané pojmy do tabuľky. Na záver zhrňte, aký je rozdiel medzi znakom a vlastnosťou. Môžete namiesto ľudských 

znakov a vlastností vymenovať znaky a vlastnosti konkrétneho ovocia, ktorého DNA izolovali (napr. znakom jahody môže byť 

červená farba plodu a vlastnosťou odolnosť voči plesni sivej).   

Zadajte žiakom úlohu: 

Úloha 2: 

Nakresli a popíš schému znázorňujúcu postupne uloženie genetickej informácie v bunke.  

Použi pojmy: bunka, gén, DNA, chromozóm, jadro, bielkoviny. 

Nechajte žiakom časový priestor na vytvorenie obrázka/schémy. Spýtajte sa žiakov, či vedeli schému zakresliť. Úlohu si 
spoločne so žiakmi prejdite s tým, že vyzvete jedného žiaka, aby schému kreslil a popisoval na tabuľu. Ak s úlohou majú 
žiaci problém, pomôžte im so schémou, napríklad, že majú začať s DNA. Vhodné je zakresľovať od molekulovej úrovne po 
bunku.   

Potom žiakom rozdajte nástroj formatívneho hodnotenia Sumár. Žiaci by ho mali vyplniť ešte na hodine. Ak by to však 
nestihli, zadajte im to ako domácu úlohu. Vyplnený sumár môžete žiakom nechať, alebo si ho pozbierať a získať spätnú 
väzbu o porozumení žiakov. 

Sumár 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

Napíš 5 – 8 riadkov o tom, čo si dnes robil na vyučovacej hodine a čo si sa naučil o dedičnosti.  

 

 

 

 

 

407 / 503



 

 
 

Zadajte žiakom domácu úlohu: 

Domáca úloha: 

Zvoľ si jednu z nasledujúcich možností na domácu úlohu: 

1. Vytvor model znázorňujúci štruktúru DNA. 

2. Vypíš čo najviac znakov a vlastností, ktoré si podľa teba zdedil po rodičoch (mame, otcovi), starých rodičoch alebo máš 

podobné so svojimi súrodencami. Vypíš znaky a vlastnosti, ktorými sa líšiš. 

(Úlohu 2 už žiaci riešili v škole. Môže však zostať pre horšie prosperujúcich žiakov. Žiaci si môžu pomôcť aj fotografiami svojich 

príbuzných, napríklad aj staršími fotografiami, keď boli ich rodičia alebo starí rodičia približne v ich veku.) 

Poznámka: 

Vytvoriť model je možné z rôznych materiálov (drôtiky, vata, špendlíky, látka, drevo, papier, plastelína), lega a pod. (Obr. 2). 

Na internete (predovšetkým na zahraničných stránkach) je množstvo inšpirácií. Vhodné je nechať priestor detskej fantázii 

a kreativite a nechať im voľnú ruku.  

Môžete žiakov za vytvorenie modelov aj odmeniť formou dobrej známky, bodmi a pod. Výsledok zadanej úlohy a podmienky 

pre hodnotenie je vhodné si so žiakmi vopred nastaviť a zadefinovať dopredu. Žiaci môžu k vytvorenému modelu vytvoriť aj 

popis alebo na ďalej hodine porozprávať o svojom modeli. 

V tomto prípade nie je potrebné, aby žiaci vytvárali podrobný model na úrovni poznatkov strednej školy. Mali by však 

znázorniť dvojzávitnicu DNA. Vhodné je žiakov upozorniť na to, že model je zjednodušený a ďalšie poznatky o štruktúre DNA 

sa niektorí z nich budú učiť na strednej škole.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2    Žiakmi vytvorené modely z rôznych materiálov znázorňujúce štruktúru DNA 

(Autori: A, D – A. Kereškényiová, B,C – V. Vargová) 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pri experimente nie je potrebné vážiť presné množstvá. Vhodné je experiment si vopred vyskúšať, aby ste vedeli lepšie 

odhadnúť množstvo pridávaných látok. Ak experiment vyskúšate ešte predtým, môžete vyizolovanú DNA žiakom priniesť 

ukázať v prípade, že sa vám izolácia nepodarí na hodine tak, ako by ste si predstavovali. Napriek časovej náročnosti sa 

ukázalo, že pokus žiakov motivuje, sú zvedaví a pracujú s nadšením. Včasná príprava pomôcok pred hodinou umožňuje 

realizovať hodinu podľa opísaného postupu (závisí to však aj od úrovne žiakov a pod.), prípadne môžete zvážiť zadanie úloh 

v časti reflexie žiakom za domácu úlohu. Počas realizácie pokusu sa osvedčila práca v menších skupinách (približne 5 

žiakov/skupinu) s rôznymi druhmi ovocia. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V prípade, že by ste chceli metodiku realizovať na 2 vyučovacích hodinách ako praktické cvičenie, rozdeľte žiakov do 

skupín. Každá skupina bude mať za úlohu vyizolovať DNA z ovocia a vytvoriť protokol, ktorý by zahŕňal záznam experimentu 

z fotografií alebo video. Alternatívou môže byť aj realizácia experimentu ešte pred samotnou vyučovacou hodinou s tým, že 

môžete diskutovať o vytvorenej fotodokumentácii alebo videu znázorňujúcom izoláciu DNA. 

 

ZDROJE 
BeWise: Izolácia DNA z jahôd. In: You Tube [on-line] 11.2.2015, cit. 20.8.2019, dostupné z  

https://www.youtube.com/watch?v=3hcXf116800 

https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/builddna/ 

https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/ 

https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 
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ŠKODÍ NÁM AKUSTICKÝ SMOG?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov 
a človeka 

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú 
životné prostredie človeka 

 Zhodnotiť pozitívny a negatívny vplyv človeka na 
životné prostredie organizmov 

 Uskutočniť jednoduchý pokus na zistenie vplyvu 
vysokej hladiny zvuku na poškodenie sluchu 

 Zhodnotiť vplyv akustického (hlukového) smogu na 
zdravie človeka 

 Analyzovať intenzitu akustického smogu vo svojom 
okolí 

 Navrhnúť opatrenia na zníženie negatívneho 
vplyvu človeka na životné prostredie 

 Sformulovať predpoklad/hypotézu 

 Skonštruovať model 

 Pozorovať 

 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami  

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vymenovať časti vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha 

 Opísať šírenie zvukových vĺn v uchu 

 Vysvetliť význam starostlivosti o sluch 

 Definovať životné prostredie a jeho zložky 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa často domnievajú, že ohluchnúť môžeme len mechanickým poškodením niektorej časti ucha a pri 
poškodení bubienka budeme len slabšie počuť. Rovnako si neuvedomujú, že životom v prostredí s vyššou 
intenzitou hluku sa vystavujú postupnému oslabovaniu sluchových vnemov. Okrem človeka má prítomnosť 
akustického smogu negatívne dopady aj na iné organizmy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3 − 4 žiaci v skupine) 

 Kartón, pravítko, kružidlo (uhlomer), nožnice, 
potravinová fólia, gumičky, obojstranná páska, 
slamka, miska, pingpongová loptička, voda, 
mobilný telefón, reproduktor 

 Počítač, internet 

 Mobilné aplikácie na meranie hluku (napr. 
hlukomer) 

 Pracovný list (Príloha) 

 Manuál na vytvorenie modelu ucha (Príloha) 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza výstupov práce žiakov. 

 

Autori: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Michael Fuchs 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

ORGANIZMOV A ČLOVEKA  

ÚVOD  
Metodika je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu vhodná pre žiakov 9. ročníka základnej školy. Svojim 

obsahom sa zameriava na sprístupnenie poznatkov z tematického celku Životné prostredie organizmov a človeka. Daný 

tematický celok sa orientuje na predstavenie jednotlivých zložiek životného prostredia, jeho determinantov a možnosti jeho 

ochrany. Navrhnutej metodike predchádza vyučovacia hodina zameraná na charakteristiku pojmu životné prostredie a jeho 

jednotlivých zložiek. Metodika sa zameriava na tému akustického smogu a jeho dôsledkov, ako jedného z faktorov 

ovplyvňujúceho kvalitu života človeka a iných organizmov v  prostredí.  

PRIEBEH VÝUČBY  
V rámci metodiky sa využíva 5E model. 

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
Zámerom prvej úlohy je zapojiť žiakov do vyučovacej hodiny prostredníctvom brainstormingu. Učiteľ vyzve žiakov, aby na 

tabuľu napísali všetko to, čo ovplyvňuje životné prostredie organizmov a človeka. Učiteľ práci žiakov necháva voľný priebeh 

a nezasahuje do písania ich odpovedí.  

 

Úloha 1: 

Na tabuľu napíšte všetky faktory, ktoré vám napadnú v súvislosti s ovplyvňovaním životného prostredia organizmov, vrátane 

človeka.  

 

Po dopísaní faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie organizmov a človeka učiteľ zhodnotí odpovede a vyzve žiakov, aby 

vymedzili šesť kľúčových faktorov, ktoré podľa ich názoru patria z hľadiska kvality životného prostredia k najviac negatívnym. 

Žiaci tieto faktory zaznamenajú do prvej úlohy v pracovnom liste a následne dopíšu pôvod tohto faktora a dôsledky jeho 

pôsobenia.  

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi by malo vyplynúť, že: 

 na životné prostredie človeka a organizmov pôsobí množstvo negatívnych, ale aj pozitívnych faktorov, ktoré majú 

predovšetkým antropogénny pôvod. Pozitívne faktory súvisia s tvorbou kultúrnej krajiny a negatívne faktory súvisia 

s narúšaním prírodných väzieb,  

 dlhodobé pôsobenie negatívneho faktora môže mať vážne dôsledky pre život a zdravie človeka a organizmov, 

 v životnom prostredí sa nachádza množstvo environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú závažné riziká pre človeka 

a iné organizmy. Environmentálna záťaž predstavuje územie kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, 

dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom. 

 odstraňovanie environmentálnych záťaží predstavuje dlhodobý proces. 

Poznámka: 

Pri oboznamovaní žiakov s faktormi pôsobiacimi na životné prostredie je vhodné uviesť, že ich pôvod nie je len 

antropogénny, ale aj prírodný (zemetrasenie, sopečná činnosť, atď.).  
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SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
V tejto fáze vyučovacej hodiny využijeme riadené bádanie, kedy žiaci riešia problém sformulovaný učiteľom na základe 

postupu, ktorý sami navrhnú. Realizáciou bádania žiaci zistia, ako ucho reaguje na intenzitu zvukových vĺn. 

Žiaci diskutujú v skupinách (4 ‒ 5 členné skupiny) o účinkoch zvukových vĺn na ušný bubienok. Vyjadrujú svoje predpoklady 

alebo hypotézy (podľa svojich schopností) o prenose účinkov zvukového vlnenia medzi jednotlivými časťami ucha, ktoré 

zapíšu do pracovného listu. Pri vytváraní predpokladov a hypotéz učiteľ nezasahuje do práce žiakov. Následne sa žiaci 

zamyslia, akým spôsobom by mohli overiť svoje predpoklady/hypotézy, nakoľko experiment nemôžu realizovať na živých 

organizmoch. Na základe postupu, ktorý im poskytne učiteľ pripravia jednoduchý model ucha, na ktorom budú 

demonštrovať účinky zvukových vĺn (príp. môžu pracovať s už zostrojeným modelom ucha). Následne sami navrhnú 

experiment na overenie prenosu zvukových vĺn medzi časťami ľudského ucha. Svoje pozorovanie zapíšu do pracovného listu. 

 

Problémová úloha: 

Ako závisí chvenie ušného bubienka od intenzity hluku? 

 

Úlohy 2. – 6. 

Sformulujte predpoklad alebo hypotézu závislosti chvenia ušného bubienka od intenzity zvuku. 

Navrhnite postup experimentu na overenie svojho predpokladu/hypotézy. 

Zaznamenajte svoje pozorovanie do tabuľky. 

Porovnajte získané výsledky s predpokladom/hypotézou. 

Sformulujte záver experimentu. 

 

Možné predpoklady alebo hypotézy žiakov: 

Intenzita zvukových vĺn nemá vplyv na ušný bubienok človeka. 

Vyššia intenzita zvukových vĺn zvyšuje úroveň kmitania ušného bubienka. 

Nižšia intenzita zvukových vĺn znižuje úroveň kmitania ušného bubienka. 

 

Predpokladaný návrh postupu žiackeho experimentu: 

1. Pripravíme si zjednodušený model ľudského ucha (viď. príloha). 

2. K modelu ľudského ucha (k bubienku) priložíme reproduktor, z ktorého sa budú šíriť zvukové vlny. 

3. Postupne meníme hlasitosť na reproduktore a úroveň hlasitosti (v dB alebo Hz) zaznamenávame do tabuľky. 

4. Pozorujeme úroveň chvenia loptičky na vodnej hladine. 

Poznámka: 

Je vhodné, ak si žiaci model ucha, s ktorým budú pracovať zostavia ešte pred samotnou vyučovacou hodinou. Návod na 

zostavenie zjednodušeného modelu ucha je uvedený v prílohe metodiky. 

Pri realizácii experimentu je dôležité upozorniť žiakov na hlasitosť zvuku reproduktora, aby nedošlo k poškodeniu sluchu 

žiakov. 

Na stanovenie intenzity hluku je možné využiť rôzne mobilné aplikácie, ako napríklad Hlukomer, ktoré sú voľne dostupné 

pre systém Android. Je dôležité, aby žiaci v skupinách využívali aplikácie, ktoré zaznamenávajú intenzitu hluku v rovnakých 

jednotkách, napr. dB alebo Hz.  
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VYSVETLENIE (CCA 7  MIN.): 
Pri realizácii experimentu žiaci zistia, že zvukové vlny pri svojom narážaní na ušný bubienok ho rozkmitávajú rôznou 

intenzitou. Rovnako si žiaci môžu všimnúť prenos vlnenia medzi jednotlivými časťami ucha. Na základe experimentálneho 

dôkazu prezentujú vysvetlenia svojich zistení a formulujú závery. 

Z diskusie medzi žiakmi a učiteľom vyplynie, že:  

 Zvuky majú pôvod vo vlnení vzduchu, či vibráciách, ktoré sa zachytávajú v našich ušiach a transformujú na 

elektrické nervové impulzy neskôr analyzované v mozgu. 

 Rôzna intenzita hluku (vyjadruje sa v decibeloch – dB) môže mať odlišný vplyv na ľudský organizmus. Hladina 

zvuku na hranici 120 dB už dosahuje prah bolesti. 

 Dnes už možno hovoriť o takzvanom akustickom smogu alebo znečistení ovzdušia hlukom (noise pollution). Hluk 

patrí v súčasnosti k najrozšírenejším škodlivinám životného a pracovného prostredia. 

 O škodlivosti hluku na zdravie človeka rozhoduje viacero faktorov, ako napríklad jeho fyzikálne vlastnosti 

(frekvencia, intenzita), charakter (trvalý, prerušovaný, nepravidelný), dĺžka trvania, druh práce vykonávanej 

v hlučnom prostredí atď.  

 Hlukovú záťaž populácie predstavuje až v 60 % hluk z mimopracovného prostredia, pričom najrozšírenejším a 

súčasne najrušivejším hlukom v sídelných aglomeráciách je hluk z dopravy. 

 Hlavnou príčinou straty sluchu je okrem zvyšovania veku človeka aj hlučné prostredie, ktoré poškodí sluch. 

Napomáha tomu život a práca v hlučnom prostredí, počúvanie hlučnej hudby, najmä cez slúchadlá. 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
V tejto časti hodiny žiaci vypracujú posledné zadanie pracovného listu, ktorého cieľom je uvedomenie si významu eliminácie 

vplyvu akustického smogu na ľudský organizmus. Žiaci spoločne diskutujú, pričom učiteľ ich požiada, aby pri argumentácii 

využívali aj svoje vlastné skúsenosti týkajúce sa vplyvu akustického smogu (hluku) na ľudský organizmus. Žiaci by mali dospieť 

k uvedomeniu si, že najvýraznejším faktorom podieľajúcim sa na utváraní akustického smogu je doprava. 

Úloha 7: 

a) Zhodnoťte podľa mapy úroveň akustického smogu v meste Bratislava. 

b) Identifikujte hlavné zdroje hluku v meste Bratislava. 

 

 

Následne žiaci spoločne diskutujú o účinkoch akustického smogu na ľudský organizmus. Žiaci majú predpokladať a vysvetliť, 

ako môže život v prostredí s akustickým smogom ovplyvniť zdravotný stav človeka. Nadmerný hluk totiž poškodzuje vláknité 

bunky v slimákovi, časti vnútorného ucha a vedie k strate sluchu. Učiteľ upozorní žiakov, že poškodenie sluchu v dôsledku 

dlhodobého pôsobenia akustického smogu môže viesť dokonca k problémom s kardiovaskulárnym a nervovým systém. 
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Úloha 8: 

Popíšte dôsledky pôsobenia akustického smogu na organizmus človeka. 

Poznámka: 

Pri práci s hlukovou mapou môže učiteľ zvoliť miestnu krajinu, prípadne využiť portál www.hlukovemapy.sk, na ktorom žiaci 

môžu pracovať s interaktívnou strategickou hlukovou mapou aglomerácií miest Bratislava a Košice a porovnávať aktuálnu 

nameranú úroveň hluku. 

 

VYHODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 
V závere vyučovacej hodiny učiteľ nadviaže na už získané vedomosti žiakov o vplyve akustického smogu na ľudský 

organizmus. Žiaci pracujú v skupinách (tak ako pri realizácii experimentu). Ich úlohou je na základe vlastných skúseností, 

realizácie experimentu a získaných vedomostí navrhnúť vlastné odporúčania zamerané na zníženie pôsobenia akustického 

smogu na ľudský organizmus. Navrhnuté odporúčania následne prezentujú pred ostatnými žiakmi v triede. 

Úloha 9: 

Navrhnite konkrétne odporúčania s cieľom zníženia úrovne vplyvu akustického smogu na ľudský organizmus. 

 

ZDROJE 
Filová, A., Samohýl, M., Argalášová, Ľ. (2015). Expozícia environmentálneho hluku a jeho vplyv na zdravie obyvateľstva. 

Hygiena, 60 (2), 155-161. 

González, A. E. (2014). What Does “Noise Pollution” Mean? Journal of Environmental Protection, 5 (4) [cit. 2020-07-28] 

Dostupné na https://www.researchgate.net/publication/276042710_What_Does_Noise_Pollution_Mean 

Jariwala, h. et al. (2017). Noise Pollution & Human Health: A Review. Conference: Noise and Air Pollution: Challenges and 

Opportunities [cit. 2020-07-28] Dostupné na 

https://www.researchgate.net/publication/319329633_Noise_Pollution_Human_Health_A_Review 

Uhereková, M. et al. (2009). Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: 

EXPOL PEDAGOGIKA.  96 s. 

 

Zdroje použité pri tvorbe pracovného listu 

Strategické hlukové mapy. [cit. 2020-07-29] 

 Dostupné na http://www.hlukovamapa.sk/graf_ba_2011.html 
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AKO POMÔCŤ PRÍRODE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Životné prostredie organizmov a človeka 
Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov 
a človeka 

ISCED 2 / 8. ročník 
ISCED 3 / 3. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať faktory ovplyvňujúce životné 
prostredie organizmov a človeka 

 Rozlíšiť pozitívne a negatívne faktory 

 Uviesť príklad dopadu negatívnych faktorov na 
životné prostredie 

 Vysvetliť pojem skleníkový efekt 

 Diskutovať o možnom vplyve geneticky 
modifikovaných rastlín a húb na človeka a na 
kvalitu potravy 

 Navrhnúť projekt na zlepšenie životného 
prostredia 

 Navrhnúť pozorovanie/postu merania 

 Pozorovať/merať 

 Formulovať nové otázky/problémy 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť, čo je životné prostredie 

 Popísať zložky životného prostredia 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú veľa informácii o vplyve negatívnych faktorov na životné prostredie, napríklad aj z médií. Mladá 
generácia si čoraz viac uvedomuje zhoršovanie životného prostredia. Experiment s perím pomáha žiakom ešte 
viac precítiť a uvedomiť si dôsledky prírodných katastrof na živočíchy a potrebu chrániť životné prostredie. 
Plánovanie projektu a jeho obhajoba pred spolužiakmi pomáha žiakom premýšľať, ako môžu aj oni pomôcť 
zlepšiť kvalitu prostredia, v ktorom žijeme a prebrať zodpovednosť.  Bez týchto aktivít si žiaci málo uvedomujú, 
že aj oni môžu svojou aktivitou prispieť k pozitívnym zmenám. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 
 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (4 – 6 žiakov/skupinu) 

 

 Počítač alebo tablety, wifi, dostupná literatúra k 
tematike (nepovinné) 

 Výkresy, písacie potreby 

 Digitálne váhy (nepovinné), 2 perá (letky vodných 
vtákov), 2 kelímky, papierové utierky, soľ, voda 
(300 – 400 ml), 2 Petriho misky, kúsok igelitu, 
rastlinný olej, kakaový prášok, 2 kávové lyžice. 

 2 približne rovnaké menšie misky, napr. 2 Petriho 
misky, ktoré do seba zapadnú, lepiaca páska alebo 
leukoplast, kocka ľadu, fén 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Vyplnený minútový lístok, obhajoba projektu, vyhodnotenie projektov, vyplnená tabuľka na zhrnutie 
poznatkov a lístok pri odchode. 

 
Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

ORGANIZMOV A ČLOVEKA 

ÚVOD  
Téma rozvíja rôzne kompetencie žiakov, vrátane kritického myslenia, plánovania projektu, návrhu experimentu, 

zovšeobecnenia výsledkov a pod. Žiaci pracujú v skupinách a učia sa spolu komunikovať a deliť jednotlivé úlohy. Navrhujú 

projekt pomoci prírode a zamýšľajú sa nad tým, ako môžu oni sami pomôcť zmierniť negatívne dopady určitých faktorov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer: Motivovať žiakov, nadviazať na ich poznatky prostredí a negatívnych faktoroch prostredia. 

 

Pýtajte sa žiakov: 

Otázky: 

Aký význam má životné prostredie pre život človeka a iných organizmov? 

Ktoré faktory negatívne vplývajú na životné prostredie?  

Aké dopady majú tieto faktory? 

Ktorý z týchto faktorov je podľa vás najkritickejší? Prečo si to myslíte? 

 

Cieľom je, aby žiaci nad otázkami premýšľali z rôznych pohľadov a súvislostiach, formovali si vlastné názory a presvedčenia. 

Diskusiou spomeniete rôzne faktory, ich dopady na prostredie a pod. Pokračujte skúmaním v ďalšej časti hodiny. 

SKÚMANIE (CCA 16  MIN.): 
Zámer: Umocniť uvedomenie si vplyvu prírodných katastrof na prostredie, život živočíchov i človeka riadeným bádaním. 

 

Po diskusii so žiakmi o rôznych negatívnych vplyvoch upriamte ich pozornosť na ropné katastrofy na moriach a oceánoch, 

pýtajte sa na dôsledky na živočíchy a životné prostredie. Žiaci zrejme povedia, že ropa môže spôsobiť znečistenie povrchu 

tela rôznych živočíchov, napr. aj vtákov, ktoré nevzlietnu. Zadajte žiakom ďalšie problémové otázky, a to buď rozdaním 

minútových lístkov (aj v samostatnej prílohe vo worde), na vyplnenie ktorých majú žiaci 1 minútu, alebo im úlohy premietnite 

alebo povedzte a žiaci si riešenie napíšu do zošita. Jedna z otázok na lístku je výskumnou otázkou č. 1, na ktorú budú žiaci 

hľadať odpoveď riadeným bádaním: 

Výskumná otázka: 

Prečo vtáky z ropnej škvrny nevzlietnu? 

 

Po samostatnej práci žiakov pokračujte diskusiou, pýtajte sa ich na hypotézy a odpovede z minútového lístka. Dajte žiakom 

priestor na vyjadrenie svojich názorov a presvedčení. Žiaci možno povedia, že vták ktorý pristane na ropnej škvrne nemôže 

vzlietnuť lebo má zlepené perie, je ťažký a pod. Keď však žiaci dostanú otázku, či je ľahší olej alebo voda, väčšina z nich hneď 
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povie, že olej, lebo pláva na vode. Pýtajte sa ich teda, či si ešte stále myslia, že vták, ktorý pristál na ropnej škvrne (ropu 

skúste prirovnať k oleju) je ťažší ako vták, ktorý pristál na neznečistenej hladine, ak je podľa nich olej ľahší.  

Rozvíjajte diskusiu ďalej, pýtajte sa, ako by sme to mohli zistiť (dokázať). 

 

Minútový lístok: 

Minútový lístok 

Meno: 

Trieda:                                                                                   Dátum: 

1. Prečo vtáky z ropnej škvrny nevzlietnu? 

                Hypotéza: 

 

 

2. Čo je ľahšie – olej alebo voda? Zaškrtni:                    Viac váži:          100 ml vody             100 ml oleja 
Bol tvoj predpoklad správny? 
 
 

3. Prečo perie znečistené olejom neplní svoju funkciu? 

 

 

 

 

Nechajte žiakov popremýšľať nad návrhom pokusu. Môžete im pomôcť tým, že im ukážete pomôcky, ktoré majú na 

pozorovanie k dispozícii (digitálne váhy, 2 perá (letky vodných vtákov), 2 kelímky, soľ, voda (300 – 400 ml) papierové utierky, 

2 Petriho misky, kúsok igelitu, rastlinný olej, kakaový prášok, 2 kávové lyžice). 

Môžete tiež odvážiť 100 ml vody a 100 ml oleja. Hmotnosť vody bude vyššia, čo možno žiaci aj správne predikovali, keďže už 

zo skúseností vedia, že olej zostáva na hladine vody. Pokračujte pokusom, ktorý simuluje pristátie vtáka na ropnej škvrne. 

Jedno vtáčie pero vložte do osolenej vody, druhé do oleja. Pre jednoznačný výsledok a rozvoj prírodovednej gramotnosti 

žiakov postupujte podľa postupu: 

Postup: 

1. Označte obe Petriho misky, zvážte ich na digitálnych váhach a zapíšte ich hmotnosť. Označte si aj obe letky, zvážte 

ich hmotnosť a výsledok zapíšte.  

2. Do oboch kelímkov s vodou pridajte lyžičku soli a zamiešajte. Do jedného z nich pridajte navyše lyžičku rastlinného 

oleja a pol lyžičky kakaového prášku, aby bol vytvorený dojem ropy. Po troch minútach namočte do každého 

kelímku jednu letku (pomaly prejdite kvapalinou). Obe perá pretiahnite cez papierový obrúsok (simulácia otrepania 

vtáka) a položte na igelit.  

3. Pozrite si stavbu obidvoch pier, pozorujte rozdiely pred a po pokuse. Vyvoďte záver, aký môže mať pre vodného 

vtáka dôsledok pristátia na čistú hladinu oceána a na hladinu znečistenú ropnou škvrnou. 

4. Zvážte obe perá, zapíšte hmotnosť. Vypočítajte, o koľko percent vzrástla hmotnosť jednotlivých pier. 

5. Pozorujte lupou stavbu pera namočeného do slanej vody a vody s olejom a kakaom. Vyvoďte závery z pozorovania. 

Žiaci si výsledok z pozorovania zapíšu do zošita. 

Z pozorovania by malo vyplynúť: Vták, ktorý pristál na hladine oceána bez „ropnej“ škvrny má neporušené pero. Na druhej 

strane pero vtáka, ktorý pristál na „ropnej“ škvrne, je rozdelené do mnohých zlepených častí. To je príčinou, prečo 

vták nemôže vzlietnuť. Hmotnosť znečisteného pera vzrástla mnohokrát (5 až 8-krát), vták preto nemôže vzlietnuť 

a v dôsledku zvýšenej hmotnosti sa často aj utopí. Voda je síce ťažšia ako olej, ale neusadí sa v dutinách vtáčieho pera ako 

olej, ktorý je viskózny. O týchto dôsledkoch môžete diskutovať v ďalšej fáze vyučovacej hodiny. Cieľom pokusu je, aby žiaci 

hlbšie precítili a uvedomili si dôsledky ekologických katastrof na život vtákov, ale aj iných zvierat. 
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Poznámka: 

Pre cieľ experimentu nie je nevyhnutné použiť digitálne váhy. Môžete jednoducho pokus skrátiť, perie nevážiť ale iba 

pozorovať a prezradiť žiakom, že pero vtáka (1 letka) po pristátí na ropnej škvrne je asi 6 až 8 - krát ťažšia, ako pero vtáka 

ponorené iba do slanej vody. Môžete žiakom ukázať aj časť videozáznamu (Obr. 1) s daným pokusom (link:  

https://youtu.be/CblumRrXFnw). 

VYSVETLENIE (CCA 9  MIN.): 
Zámer: Prehĺbiť a vyhodnotiť získané poznatky žiakov riešením zadaných úloh, pomôcť im pri vytváraní vlastných názorov. 

 

Zadajte žiakom úlohy: 

Úloha 1: 

Navrhnite spôsob, ako pomôcť vtákom, ktorý pristáli na hladine oceána s ropnou škvrnou.  

Úloha 2:  

Navrhnite pokus, ktorý by demonštroval skleníkový efekt. 

 

Riešenie: 

Úloha 1: Žiaci by mali prísť na to, že vtákom znečistených ropou môže pomôcť kúpeľ teplou vodou so saponátom. Tento 

pokus si môžu žiaci aj sami vyskúšať. Znečistené perie môžu umyť teplou vodou so saponátom, ale napríklad studenou vodou 

bez saponátu už nie (Obr. 1). Môžete však so žiakmi diskutovať o tom, či sa týmto spôsobom naozaj dá zachrániť vtákom 

znečistených ropou život. Spýtajte sa ich, aké percento vtákov, ktorí záchranári takto umývajú, naozaj prežije. Odpoveď je 

zdrvujúca – prežije ich napriek umývaniu od ropy menej ako 1%. Je to kvôli poškodeniam pečene a ďalších dôležitých, 

vnútorných orgánov. Vtáci totiž v boji o život ropu aj zhltnú. Pri tejto diskusii si žiaci uvedomia, že problém znečistenia 

živočíchov ropou nie je iba o znečistení ich povrchu tela a má ďalekosiahle následky aj pre znečistenie morí a oceánov. 

 

Úloha 2: Žiaci môžu premýšľať nad experimentom aj doma, vymyslieť postup pomocou internetu. Môžu napríklad použiť 2 

približne rovnaké, menšie misky (veľmi vhodné sú napr. aj Petriho misky, priemer cca 10 cm), vložiť do nich ľad. Misky je 

potrebné obrátiť tak, aby vytvárali uzavretý priestor s ľadom, spoj potiahnuť dobre držiacou páskou, aby neunikalo teplo. 

Použijeme fén. Fúkame do misiek, ľad sa roztopí. Ak žiaci nenavrhnú žiadny postup, môžete s nimi urobiť tento krátky, 

efektný experiment s tým, že úlohou žiakov je ho vysvetliť a interpretovať vo vzťahu k demonštrovanému skleníkovému 

efektu. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Navrhnúť projekt pre zlepšenie životného prostredia s konkrétnym cieľom a plánom aktivít. 

Položte žiakom výskumnú otázku č. 2: 

Výskumná otázka: 

Môžeme zlepšiť životné prostredie? Ako? 

Žiaci môžu mať rôzne nápady. Vypočujte si ich, nehodnoťte. Pokračujte ďalšou aktivitou. 

 

Rozdeľte žiakov do skupín. Povedzte im, že ich úlohou bude vymyslieť a navrhnúť projekt s konkrétnym cieľom, plánom, 

očakávaniami pre pomoc životnému prostrediu. Projekt sa môže týkať zvolenej oblasti (faktora), alebo zadajte žiakom tému, 
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oblasť Vy – napríklad projekt na zlepšenie problémov z hľadiska odpadu a pod. Kvôli časovým možnostiam v tomto prípade 

pôjde skôr o ideu projektu a jeho návrh projektu v bodoch. 

 

Žiaci si ideu projektu a hlavné body pripravia a v ďalšej časti odprezentujú návrh spolužiakom. Môžu použiť ľubovoľné 

pomôcky, výkresy, ... Oznámte žiakom aj čas, ktorý majú na prípravu, ale aj prezentáciu projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 (A – C)    Pokus s vtáčím perím, K. Šefčíková 

screenshot-y z videa zhotoveného k metodike, dostupné na Youtube cez link: https://youtu.be/CblumRrXFnw,  

A – umývanie znečistených vtáčích pier v studenej vode bez saponátu a v teplej vode so saponátom, B– znečistené vtáčie 

pero po umývaní v  studenej vode bez saponátu, C – vtáčie pero po umývaní v teplej vode so saponátom 

 

HODNOTENIE (CCA 6  MIN.): 
Zámer: Predstaviť projekty, ktoré by žiaci zrealizovali pre zlepšenie kvality životného prostredia. 

 

Rozdajte žiakom tabuľku na zhrnutie poznatkov o negatívnych faktoroch vplývajúcich na životné prostredie. 

Žiaci nech ju postupne dopĺňajú na základe svojho projektu, zistených informácií, ale aj informácií z  projektov spolužiakov, 

môžu ju dokončiť aj doma za domácu úlohu. Tabuľka zároveň môže žiakom poslúžiť ako poznámky z hodiny. Súčasťou tabuľky 

je aj návrh pre zlepšenie životného prostredia – čo by podľa nich mohla urobiť spoločnosť a čo môžu urobiť aj oni ako 

jednotlivci (napr. spoločnosť: vytvoriť podmienky na separáciu odpadkov, realizovať prednášky pre verejnosť, regulovať 

výrobu plastov a pod., ja: separovať odpad, nekupovať nadmerné množstvo plastových tašiek, ...). 
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Žiaci jednotlivých skupín predstavia svojim spolužiakom svoje nápady pre pomoc prostrediu. Smerujte žiakov k tomu, aby 

predstavili, prečo by realizovali takýto projekt, čo je jeho cieľom, ako by postupovali a pod. Žiaci môžu pri prezentácii použiť 

vytvorené plagáty, prípadne niečo demonštrovať, vytvoriť, nakresliť na tabuľu a pod.  

 

Na záver diskutujte so žiakmi o tom, ktorý projekt sa im najviac páčil, povzbuďte ich, aby aj zrealizovali niektoré svoje nápady. 

V prípade, že aktivita žiakov zaujala, môžete so žiakmi naplánovať a aj zrealizovať projekt mimo tejto vyučovacej hodiny, 

s prvkami projektového vyučovania. Ak máte časový priestor, môžete rozdať žiakom lístok pri odchode. Získate tak spätnú 

väzbu od žiakov. 

 

Tabuľka na zhrnutie poznatkov o faktoroch negatívne vplývajúcich na životné prostredie, ich dôsledkoch a navrhovanej 

formy pomoci: 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

 

Negatívne faktory na 

životné prostredie 

 
Dôsledky na 

životné prostredie 
 

Návrh pomoci prírode 
(Ako pomôcť?) 

Spoločnosť JA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Lístok pri odchode: 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Počet Napíš po vyučovacej hodine Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes 
naučil/a. 

 

 

 

 

2 zaujímavé fakty, ktoré ma 
najviac zaujali. 

 

 

 

1 otázku, ktorú stále mám. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pri využití metodiky na 1 vyučovacej hodine žiaci nemajú dostatok času na vypracovanie projektov vo forme plagátu 

a pod. Dôležité však je, aby sa nad možnou formou pomoci aspoň zamysleli, diskutovali o svojich nápadoch. V prípade, že 

metodiku realizujete na 2 vyučovacích hodinách, môžete časť tvorby projektov predĺžiť na 1 vyučovaciu hodinu. 

Pred prácou s vtáčím perím je dobré zistiť, či niekto so žiakov nemá alergiu. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou metodiky je jej realizácia na 2 vyučovacích hodinách. Druhá vyučovacia hodina by bola venovaná tvorbe 

návrhu projektu a predstaveniu projektu spolužiakom. 

 

ZDROJE 
Klaudia Šefčíková: Vtáky/povrch tela stavovcov. In YouTube [on-line] 27.8.2019, cit. 30.8.2019, dostupné z 

https://youtu.be/CblumRrXFnw 
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ISCED 2: 9. ROČNÍK ZŠ 

ISCED 3: 4. ROČNÍK OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
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POZNÁŠ KAMEŇ PO FARBE?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme 

ISCED 2 / 9.ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Pozorovaním zistiť odlišnosti medzi minerálmi a 
horninami 

 Identifikovať vybrané minerály a horniny 

 Zdokumentovať výskyt minerálov alebo hornín 
v okolí školy, bydliska 
 

 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Pozorovať/merať 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať pojmy chemické zlúčeniny, chemické prvky 

 Chápať význam pojmu prírodnina a poznať delenie prírodnín na živé a neživé 

 Manipulácia so stereolupou 

Riešený didaktický problém 

Manipulácia s prírodninami - horninami a minerálmi formuje postoj žiaka k neživým zložkám prostredia. 

Bádateľskými úlohami a aktivitami žiaci spoznávajú rozdiely medzi minerálni a horninami. Žiaci majú možnosť 

priniesť si vlastné minerály a horniny a pokúsiť sa o ich identifikáciu. Sami navrhujú, ktoré vlastnosti a znaky 

sú pre ich identifikáciu podstatné. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3-4 žiaci) 

 

 Vzorky minerálov a hornín 

 Stereolupa  

 Pracovné listy (Príloha) 
 

Odporúčané: 

 Počítač s pripojením na internet 

 Mobilná aplikácia na pozorovanie objektov 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 analýza pracovných listov, 

 analýza nástroja pre formatívne hodnotenie – pojmy, fakty, príklady. 

 

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD. 
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MINERÁLY A HORNINY – STAVEBNÉ JEDNOTKY ZEME  

ÚVOD 
Metodiku je vhodne zaradiť po prebratí úvodnej témy do problematiky minerály a horniny. Výhodou je ak majú žiaci 
vedomosti o vlastnostiach minerálov, ale nie je to podmienkou. Metodika môže byť po menších úpravách začlenená do 
praktického cvičenia zameraného na tvorbu zbierky minerálov a hornín, ktorú si vytvoria samotní žiaci. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 7  MIN.): 
Hlavným zámerom rozhovoru v úvode hodiny je zopakovať so žiakmi vedomostí o zložení zemskej kôry, ktoré by mali mať 

osvojené po preberaní učiva v rámci tematického celku Stavba Zeme. V rozhovore sa žiakov opýtajte nasledovné otázky. 

Otázka:  

Z čoho je zložená Zem a zemská kôra? 

Niektorí žiaci budú pravdepodobne vedieť vymenovať chemické prvky, ktoré sú v zemskom jadre a zemskej kôre zastúpené. 

Pokračujte v rozhovore a opýtajte sa žiakov nasledujúcu otázku. 

Otázka:  

Čo si predstavujete pod slovným spojením „stavebné jednotky Zeme“? 

Žiaci možno vymenujú chemické prvky alebo vrstvy Zeme. Počkajte či žiaci sami vyslovia, že stavebnými jednotkami sú 

minerály a horniny. Ak to žiakov nenapadne, opýtajte sa ich nasledujúcu otázku. 

Otázka:  

Aké neživé prírodniny poznáte? 

Na túto otázku by žiaci mali poznať odpoveď a mali by uviesť, že medzi neživé prírodniny, ktoré tvoria zemskú kôru patria aj 

minerály a horniny. Uistite sa, že žiaci rozumujú podstate minerálov, teda že vedia, že sú to chemické zlúčeniny, prípadne aj 

čisté chemické prvky. Pre utriedenie pojmov odporúčame video https://www.youtube.com/watch?v=rDtvJTTHJ9Q, ktoré 

postupne sprístupňuje jednotlivé pojmy a poukazuje na zaujímavé prepojenia medzi nimi. Odpovede na vybrané otázky 

môžu žiaci zapisovať do pracovného listu (príloha A). 

SKÚMANIE (CCA 18  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijete bádateľskú metódu na skúmanie rozdielov medzi minerálmi a horninami, v ktorej 

žiaci navrhnú vlastností minerálov a hornín, ktoré sú pri ich určovaní dôležité. Rozdeľte žiakov do 4-členných skupín. Položte 

pred žiakov v každej skupine dva rôzne minerály a dve rôzne horniny. V prípade, že nedisponujete zbierkou alebo prebieha 

výučba dištančne sprístupnite žiakom fotografie znázorňujúce minerál alebo horninu (napr. príloha C).  Povedzte im, aby si 

predstavili, že sú začínajúci vedci - geológovia, ktorí na svojej prvej expedícii vytvorili menšiu „zbierku minerálov a hornín“, 

ale zatiaľ nevedia určiť aké sú ich názvy.  Pri práci s reálnymi prírodninami dovoľte žiakom, aby s nimi manipulovali. Dajte im 

k dispozícii lupu/stereolupu a vyzvite ich nech prírodniny pozorujú aj pod zväčšením. Žiaci takto pracujú približne 2-3 minúty. 

Žiaci môžu pracovať aj s aplikáciou umožňujúcou zväčšenie pozorovaného objektu., napr.  Magnifier & Miccroscop (Cozy), 

dostupnou na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=sk&gl=US,  ktorá umožňuje 

alternatívnu prácu s lupou. Počas manipulácie žiakov s prírodninami sa ich pýtajte nasledujúce otázky.  
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Otázky:  

Vedeli by ste na prvý pohľad od seba odlíšiť minerály a horniny? 

Aký je rozdiel medzi minerálom a horninou? 

Vypočujte si odpovede žiakov. Nekomentujte ich a zadajte im nasledujúcu úlohu, ktorá je súčasťou pracovného listu. 

Úloha 1: 

Rozdeľte prírodniny na dve kôpky tak, aby na jednej kôpke boli  prírodniny, o ktorých predpokladáte, že sú horniny Na druhú 

kôpku presuňte tie, o ktorých predpokladáte, že patria medzi minerály. 

V riadenom rozhovore sa pýtajte žiakov nasledujúce otázky. 

Otázky:  

Ktorú prírodninu pokladáte za minerál? 

Ktorý prírodninu pokladáte za horninu? 

Ktorý minerál alebo ktorú horninu poznáte? Viete aký je jeho/ jej názov?? 

Ktorý minerál alebo ktorá hornina je známa na celom svete, ktorú by ste určite spoznali? 

Žiaci možno nebudú vedieť určiť názov ani jedného minerálu či horniny. Názvy prírodnín im neprezrádzajte, bude ich úlohou 

zistiť ich. 

Poznámka: 

Cieľom aktivity je pozorovanie vlastností minerálov a hornín. Určovanie minerálov a hornín bude hlavnou aktivitou v ďalej 

fáze hodiny.  

Povedzte žiakom, že aj keď vo svojej geologickej zbierke nemajú žiaden vzácny kameň, ktorý by spoznali na prvý pohľad, ich 

úlohou je skupinovo pátrať po názve a pôvode minerálov a hornín a svoje zistenia zapisovať do úlohy II. v pracovnom liste.  

Opýtajte sa ich výskumnú otázku. 

Výskumná otázka:  

Čo všetko si musí detektív – geológ všímať, ak chce určiť aký kameň našiel na svojej expedícii? 

Žiaci budú pravdepodobne navrhovať rôzne vlastnosti, ktoré by bolo potrebné preskúmať na to, aby bolo možné určiť aký 

„kameň“ geológ našiel. Vyzvite žiakov, aby navrhli tabuľku  do ktorej budú vlastnosti zapisovať. V tejto časti bude nasledovať 

samotné bádanie, nakoľko žiaci do navrhnutej tabuľky budú vpisovať vlastnosti a informácie o mineráloch a horninách z ich 

zbierky. Zadajte žiakom nasledujúcu úlohu. 

Úloha 2: 

Porozmýšľate aké vlastnosti prírodnín geológ asi skúma pri určovaní minerálov a hornín. Navrhnite tabuľku – Zápisník 

geológa, do ktorej si zapíšete vybrané vlastnosti prírodnín, prípadne iné informácie o prírodninách z Vašej zbierky. 

 

Tab. 1 Zápisník geológa - príklad žiackeho návrhu pozorovateľných vlastností prírodniny ŽULA 

Prírodnina č. 1 Pozorovaná 
vlastnosť 

Popis pozorovanej vlastnosti Iné informácie 

žula 

(žiakmi 
predpokladaný 

názov) 

farba sivá, sivo-čierno-biela je to hornina 

videl som ju v prírode 

používa sa v stavebníctve 

lesk áno  

povrch Drsný 

tvrdosť Áno 
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Každej skupine dajte 1 alebo 2 notebooky, prípadne tablety (podľa vybavenia didaktickej techniky) a pozvite ich na virtuálnu 

návštevu múzea „Virtuálne múzeum minerálov a hornín“, v ktorom budú žiaci hľadať odpoveď na výskumnú otázku 

a určovať kamene zo svojej zbierky. Pri práci vo virtuálnom múzeu, majú žiaci možnosť overiť si svoje predpoklady 

o skúmaných prírodninách. Pri návšteve virtuálneho múzea si majú žiaci všímať aké vlastnosti sú uvádzané pri popis 

jednotlivých exponátov. 

Poznámka: 

Pri návrhu tabuľky – zápisníka geológa môžu žiaci navrhnúť zapisovanie rôznych informácií o prírodninách – napr. miesto 

výskytu, veľkosť prírodniny, použitie a pod. 

O prírodninách, zobrazených na fotografii napíšu iba vlastnosti, ktoré vedia určiť z fotografie, prípadne doplnia ďalšie po 

vyhľadaní vo virtuálnom múzeu alebo v inom vhodnom zdroji. 

 

VYSVETLENIE (CCA 8  MIN.): 
Rozoberte so žiakmi vytvorené zápisníky geológov a skompletizujte vlastnosti vhodné na pozorovanie pri určovaní minerálov 

a hornín. Vytvorte spoločnú tabuľku, ktorá bude obsahovať všetky vlastnosti, ktoré žiaci navrhli pri skupinovej práci. 

Pomocou 3D prehliadača Sketchfab (https://sketchfab.com/) vysvetlite pojem “horninotvorné minerály“. Sprístupnite 

žiakom 3D modely minerálu kremeň a následne 3D model horniny žula. Pri vyhľadávaní môžete použite anglický výraz 

„quartz“ - kremeň a „granite „– žula, prípadne použiť, internetové odkazy uvedené  v prílohe B. 

Je vhodné ak žiakom pomocou 3D prehliadača umožnite prehliadanie aj takých minerálov a hornín, ktoré nie sú súčasťou 

študovaných zbierok. Niekoľko nápadov, ktoré umožnia žiakom vnímať mineralógiu (a petrografiu) ako zaujímavú vedu 

o rozmanitých prírodninách uvádzame v prílohe B. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 7  MIN.): 
Na rozšírenie vedomostí o mineráloch a horninách použite portál Expozícia ložísk nerastných surovín, s ktorým budú žiaci 

pracovať pri riešení  úlohy III. uvedenej v pracovnom liste. 

 

Úloha 3: 

Na portáli Expozícia ložísk nerastných surovín, vyhľadajte informácie o ložiskách nerastov vo Vašom okolí. 

V prípade, že zadáte žiakom pred realizáciou metodiky priniesť si z domu nejaké minerály a horniny, môžete v tejto fáze 

diskutovať o ich pôvode a pokúsiť sa o ich identifikáciu, alebo aspoň určenie či ide o minerál alebo horninu. 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Vo fáze hodnotenia vyplnia žiaci nástroj formatívneho hodnotenia –pojmy, fakty, príklady. Odporúčaný nástroj slúži na 

zhodnotenie, či žiaci porozumeli základnému rozdielu medzi minerálmi a horninami a poznajú príklady týchto prírodnín. 

Medzi pojmy je zaradený pre lepšie pochopenie pojem horninotvorný minerál, s ktorým sa mohli žiaci oboznámiť pri 

prehliadaní 3D modelov (príloha B). Do nástroja formatívneho hodnotenia môžete podľa uváženia zaradiť aj iné pojmy ako 

napr. vyvreté horniny, usadené horniny a podobne. 
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Pojmy – fakty – príklady po prebratí pojmov minerál a hornina  

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Pojmy Fakty Príklady 

MINERÁL   

HORNINOTVORNÝ MINERÁL    

HORNINA   

Zadajte žiakom domácu úlohu, aby porozmýšľali, ktoré predmety používané v ich domácnosti sú tvorené minerálmi alebo 

horninami. Môžu zhotoviť fotografie a vytvoriť z nich koláž. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Žiaci môžu vo fáze skúmania pracovať s vlastnou zbierkou. V takom prípade je potrebné zadať žiakom na predchádzajúcej 

hodine, aby si vytvorili zbierku 5-10 minerálov a hornín, ktoré si budú v rámci realizácie metodiky určovať. 

ZDROJE 
- https://www.youtube.com/watch?v=rDtvJTTHJ9Q 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=sk&gl=US 

http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=6 

- https://sketchfab.com/ 

- http://apl.geology.sk/gpark/ 
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NECHAJTE VYBUCHNÚŤ VLASTNÚ SOPKU  

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Vnútorné geologické procesy 

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary 
zemského povrchu, na život organizmov 

 Zdokumentovať katastrofické geologické procesy 
vo svete i na Slovensku a ich následky 

 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať 

 Navrhnúť postup modelovania 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať geologické činitele a zdroje energie geologických činiteľov 

Riešený didaktický problém 

Abstraktná téma o magmatickej a sopečnej činnosti je prostredníctvom vytvárania modelu sopky  
sprístupnená formou, ktorá umožňuje žiakom lepšie predstaviť si deje prebiehajúce pod zemským povrchom. 
Realizáciou experimentu dochádza taktiež  k uvedomeniu si dôležitej úlohy plynov pri sopečnej činnosti. 
Metodika ponúka možnosť odstrániť miskoncepcie žiakov o vyvretých výlevných a hlbinných horninách, 
nakoľko tieto pojmy sú u žiakov často chápané nesprávne. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3- resp. 4-členné skupiny žiakov) 
 

 Počítač s prístupom na internet 

 Portál Planéta vedomostí 

 Pomôcky na experimenty: zaváraninový pohár, 
sóda bikarbóna, potravinárske farbivo, ocot,  
roztok mydlovej vody v plastovej fľaši, 
plastelína, slamka 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riadený rozhovor, 

 analýza záznamov v nástroji formatívneho nástroja – T – karty, resp. vzdelávacej karty, 

 analýza výstupov práce – pracovný list. 

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD.  
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VNÚTORNÉ GEOLOGICKÉ PROCESY  

ÚVOD  

Téma Vnútorné geologické procesy je súčasťou tematického celku Neživá príroda a jej poznávanie. Magmatická a sopečná 

činnosť, ktoré ich predstavujú sú pomerne zložitými, pre žiakov abstraktnými procesmi. Realizácia žiackeho experimentu, 

v ktorom budú žiaci pozorovať javy sprevádzajúce výbuch sopky, priblíži žiakom  podstatu sopečnej činnosti.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 15  MIN.): 
Hlavným zámerom je v prvej časti evokácie riadeným rozhovorom (odporúčame vyhradiť si približne 5-7 min.) rozvíjať 

u žiakov schopnosť argumentovať. V druhej časti fázy evokácie žiaci navrhujú model výbuchu sopky.  

Žiaci pravdepodobne počuli z televíznych novín o výbuchu nejakej sopky a o jeho následkoch. V úvode hodiny využite 

riadený rozhovor na rozvoj schopnosti argumentovať, ktorý iniciujte vhodnou otázkou. 

Otázka: 

Chceli by ste bývať v blízkosti nejakej sopky? 

 

Žiaci by mali svoje rozhodnutie zdôvodniť. Odpovede budú pravdepodobne negatívne a ako možnú príčinu budú žiaci 

uvádzať rôzne katastrofické scenáre.  

Otázky: 

Bývajú ľudia v blízkosti sopiek? Ak áno, čo si myslíte prečo? 

 

Poukážte na fakt, že častokrát práve oblasti blízko sopiek sú najviac zaľudnené. Túto informáciu im sprostredkuje 

prostredníctvom ľubovoľného krátkeho videa zo záznamu televíznych novín alebo z kanála YouTube o evakuácii ľudí pri 

hroziacom výbuchu sopky (odporúčaná dĺžka videa maximálne 2 minúty). V prípade chýbajúceho prístupu na internet 

postačí žiakom ukázať ústrižky novín alebo časopisov zobrazujúcich udalosti okolo výbuchu sopky. 

Opýtajte sa žiakov na možné príčiny bývania v blízkosti sopky (úrodná pôda, pôvod diamantov, stavebného materiálu – 

kameňa). Žiaci možno uvedú ako dôvod obývania územia v blízkosti sopiek napr. prítomnosť úrodnej pôdy, pôvod 

diamantov, stavebného materiálu – kameňa, turistický ruch alebo možnosť výskumu. 

Žiaci majú pravdepodobne predstavu o tom ako vybuchuje sopka, čo môže byť príčinou výbuchu sopky a aké sú jeho 

následky. Poznatky môžu mať z geografie alebo internetu či televízie.  

Výskumná otázka: 

Čo všetko sa musí stať, aby vybuchla sopka? 

 

V tejto fáze začína vlastné bádanie. Odpovede žiakov nekomentujte. Následne (s asistenciu vybraného žiaka) uskutočnite  

jednoduchú interaktívnu demonštráciu, pri ktorej si kvôli šetreniu času vopred vymodelujte okolo pohára z plastelíny kopec 

v tvare sopky (na tácke alebo inej podložke) a nasypte do pohára sódu bikarbónu a červené potravinárske farbivo. Samotný 
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pokus v triede trvá maximálne 2 minúty, pretože experiment predvediete priliatím octu, ktorý spôsobí penenie a následné 

vytečenie „lávy“ zo sopky.   

Úlohou žiakov je bádať po príčinách výbuchu sopky experimentálne. Nižšie uvedený experiment nájdete v knihe Geologie 

pro zvídave – objevy čekají na tebe, 2014. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín (odporúčané 3- členné resp. 4-členné  skupiny). 

Žiakom dajte k dispozícii pomôcky: roztok mydlovej vody v plastovej fľaši, plastelína, slamka. Učiteľ sa opýta ako by 

uskutočnili experimentálny výbuch sopky s týmito pomôckami.  

Úloha 1: 

Uskutočnite „experimentálne“ modelovanie výbuchu sopky, ak máte k dispozícii roztok mydlovej vody v plastovej fľaši, 

plastelínu a slamku. 

 

Žiaci pravdepodobne navrhnú fúkať vzduch cez slamku do mydlovej vody. V prípade, že to navrhnú realizovať cez hrdlo fľaše, 

opýtajte sa ich, či by to vedeli realizovať tak, aby sa sopka čo najviac podobala tej skutočnej.  Môžete mať vopred pripravené 

vrchnáky s dierkami (kvôli šetreniu času), avšak tie žiakom ponúkne, až keď žiaci vyslovia požiadavku na takúto pozmenenú 

pomôcku. Realizáciu experimentu môžu žiaci zaznamenať vo forme videa cez mobilný telefón. Ilustračný obrázok uvedený 

nižšie, má mať informatívny charakter, učiteľ nedá žiakom daný nákres modelovania k dispozícii.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ilustračný obrázok modelovania výbuchu sopky  

http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/kniha_GEOLOGIE_PRO_ZVIDAVE_web.pdf 

Veďte so žiakmi riadený rozhovor o analógii výbuchu sopky v prírode. Pýtajte sa žiakov nasledujúce otázky: 

Otázky: 

Prečo dochádza k vyliatiu lávy na zemský povrch?  Čo vzniká pri výbuchu sopky? 

Nechajte žiakom priestor na prepojenie modelovania s predstavou, ktorú mali o výbuchu sopky. Analyzujte so žiakmi, aké 

procesy prebiehajú pri výbuchu sopky. Žiaci možno sami povedia, že pri výbuchu sú prítomné aj plyny. Túto informáciu im 

vopred neposkytnite. Ak by vo svojich úvahách k tomuto faktu sami nedospeli, opýtajte sa ich nasledujúcu otázku. 

Otázky: 

Odkiaľ sa berie sila, ktorá tlačí magmu z hlbín Zeme? 

Cieľom modelovania výbuchu sopky sprevádzaného riadeným rozhovorom je, aby si žiaci uvedomili prítomnosť plynov 

(taktiež ich tlak) pri sopečnej činnosti a ich významnú úlohu pri rozpínaní sa a vytlačovaní lávy a úlomkov hornín na zemský 

povrch.  

roztok mydlovej vody 

slamka pripevnená plastelínou 
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Poznámka:  

Pre efekt vylievania lávy s úlomkami hornín, môžu byť do mydlovej vody umiestnené ľahké drevené piliny alebo, prípadne 

iný vhodný (napr. trblietavý) materiál, ktorý by žiakov na tento jav upozornil.   

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 15  MIN.): 

Žiaci pokračujú v prehlbovaní vedomostí o magmatickej činnosti bádateľským prístupom. V riadenom rozhovore 

sprístupnite žiakom podstatu procesu, ktorý súvisí so vznikom magmy a jeho postupom do vyšších častí zemského telesa 

a na zemský povrch. Riadený rozhovor iniciujte nasledujúcou otázkou. 

Otázka: 

Môžeme nazvať magmu roztavenou horninou? 

 

Nechajte žiakom priestor 2-3 min. na vyjadrenie názoru, nekomentujte však ich výroky ani argumenty. Následne ich vyzvite, 

aby sa pokúsia nájsť odpoveď na vyššie uvedenú otázku prostredníctvom brainstorming na tému „Prejavy a produkty 

sopečnej činnosti!, pričom jednotlivé slovné spojenia môžu napísať na tabuľu.  

Z brainstormingu prejdite plynulo k riadenému rozhovoru, v ktorom sa žiakov postupne pýtajte nasledujúce otázky. 

Otázky: 

Kde vzniká magma? Aké plyny sa uvoľňujú pri výbuchu sopky? Z čoho plyny vznikajú? Čo sa vylieva zo 

sopečného kráteru? 

 

Prechádzajte so žiakmi jednotlivé pojmy, ktoré ich napadli. Je pravdepodobné, že medzi pojmami, ktoré žiakov napadnú  

v priebehu krátkeho brainstormingu (vyhraďte naň 4-5 min. nie viac) napadnú, budú aj pojmy magma a láva.  Cieľom aktivity 

je, aby sa žiaci pokúsili o formuláciu definície čo je to magma a čo je to láva. Aký je medzi nimi rozdiel. Vráťte sa 

k zodpovedaniu otázky či môžeme nazvať magmu roztavenou horninou. V závere tejto aktivity upozornite žiakov na odlišný 

spôsob vzniku vyvretých hornín (zdôraznite hlavný rozdiel medzi hlbinnými a výlevnými horninami  a zdôraznite ich odlišný 

spôsob vzniku - kryštalizácia pod zemským povrchom, alebo na zemskom povrchu). Na upevnenie týchto pojmov 

odporúčame sprístupniť žiakom krátku animáciu zameranú na “Horniny pochádzajúce s magmy” dostupnú na portáli 

Planéta vedomostí. Upozornite ich aby animáciou pozorne sledovali a počúvali používanie správnej terminológie. Uistite sa, 

či pochopili, že hlbinné horniny delíme na vyvreté hlbinné horniny a vyvreté výlevné horniny. 

Vráťte sa k výskumnej otázke „Čo všetko sa musí stať aby vybuchla sopka? Nechajte žiakov, aby sa vyjadrili. Opäť zdôraznite 

úlohu plynov pri výbuchu, ako aj ich prítomnosť ako produktu sopečnej činnosti. Využite informácie sprostredkované 

predchádzajúcou animáciou.  

Poznámka:  

Dbajte na to, aby žiaci správne porozumeli pojmom láva, magma... a dodržiavali v priebehu rozhovoru správnu terminológiu. 

Magma je definovaná ako zmes roztavených hornín a plynov, ktorá sa nachádza pod zemským povrchom. Je to v podstate 

hlbinný ekvivalent lávy. Akonáhle sa magma dostane na povrch začína sa používať pre jej označenie pojem láva. 
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Na odstránenie prípadných nedostatkov v terminológii (magma, láva, vyvreté, výlevné a hlbinné horniny) môžete s nimi 

urobiť rozbor časti videa, dostupného na stránke  http://www.geology.cz/svet-geologie. Kde v časti „videá o geológii“ 

nájdete video s názvom „Sopky v srdci Evrópy“ . Postačuje spustenie videa v čase od 6:08 do 7:10, celková dĺžka videa je cca. 

12 minút. Video má žiakom slúžiť ako pomôcka pri formulácii záveru čo všetko sa musí stať, aby vybuchla sopka.  

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 
Vo fáze reflexie sprístupnite žiakom krátke video s názvom NEZkreslená vĕda II: 7 Jak vzniká zemĕ𝑡řesení, dostupné na kanáli 

Youtube. Celková dĺžka videa je cca. 8 minút, postačuje však spustiť krátky úsek od 4.29 do 5.26, v ktorom je popísaný 

základný princíp výbuchu sopky.  

Poznámka:  

Pred prehratím videa upozornite žiakov, aby sledovali video pozorne a zapamätali si čo najviac, pretože to využijú 

v nasledujúcej aktivite. Odporúčaný úsek videa prehrajte žiakom jeden krát.  

 

Následne rozdajte žiakom T-karty ako nástroj formatívneho hodnotenia (Príloha A), alebo Vzdelávacie karty (Príloha A) ktoré 

ostanú žiakom ako učebná pomôcka. Obsah oboch kariet (T- karty aj Vzdelávacej karty)  je totožný, iba názov sa líši 

v závislosti od účelu, na ktorý bude použitá.. Vyzvite žiakov, aby charakterizovali jednotlivé pojmy, uvedené v tabuľke. Žiaci 

môžu pracovať samostatne alebo v dvojiciach. Následne si porovnajú a prípadne opravia formulácie, podľa Vášho 

odporúčania. 

Úloha 2: 

Charakterizujte pojmy súvisiace s výbuchom sopky, ktoré sú uvedené v tabuľke.  

 

 
Za domácu úlohu môžete zadať žiakom nasledujúcu úlohu: 

Úloha 3: 

Vyhľadajte na internete informácie o sopkách na Slovensku a o 3 známych sopkách na svete. 

 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Pojem  Charakteristika 

láva   

magma   

sopka   

kráter   

vyvreté horniny   

vyvreté výlevné horniny   

vyvreté hlbinné horniny   
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Poznámka:  

Ak z predchádzajúcich aktivít realizovaných vo fáze uvedomenia si významu usúdite, že žiaci si preberané pojmy osvojili, 

môžete na reflexiu využiť (namiesto T-karty a Vzdelávacej karty) metódu cinquain, prostredníctvom ktorej si žiaci zhrnú 

osvojené informácie a podelia sa o svoje myšlienky týkajúce sa preberanej témy. Podrobnejšie informácie sú uvedené 

v časti Alternatívy metodiky. V takom prípade môžete vyplnenie pojmov v tabuľke uvedenej vyššie zadať žiakom na 

domácu úlohu. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

Pri tvorbe vlastnej sopky prostredníctvom bádania, môžu žiaci vytvárať model sopky z vlastných materiálov, prípadne 

s odpadových materiálov. V časovej tiesni, môžete zadať tvorbu modelu sopky na domácu úlohu a  vyhlásiť  súťaž 

o vytvorenie najkreatívnejšej sopky, ktorej výbuch môžu žiaci zaznamenať vo forme videozáznamu. 

ALTERNATÍVY METODIKY  

Alternatíva vo fáze uvedomenia si významu: 

Ak predpokladáte, že by žiaci pri  brainstormingu a riadenom rozhovore boli málo aktívni, môžete im sprístupniť video-

animáciu „Trosky – geologický vývoj“ dostupnú na kanáli YouTube, ktorá ich nasmeruje pri hľadaní odpovede na otázku, či 

môžeme nazvať magmu roztavenou horninou. Animáciu je bez slovného komentára. Po jej prezretí vyzvite žiakov, aby 

diskutovali v menších skupinkách (3-4 žiaci) o procese zaznamenanom v animácii. Ich úlohou má byť snaha o komentár 

animácie, pričom majú používať správnu terminológiu. Následne pustíte animáciu ešte raz, zastavujte ju po krátkych 

úsekoch a spolu so žiakmi komentujete proces znázornený v animácii. Pomáhajte si pomocou zodpovedania otázok 

uvedených vo fáze uvedomenia si významu. Z rozhovoru má vyplynúť poznatok o prítomnosti plynov v mraku sopečného 

popola, ktoré zohrávajú pri výbuchu sopky dôležitú úlohu. 

Alternatívy vo fáze reflexie: 

Vo fáze reflexie si môžu žiaci prostredníctvom metódy cinquain zopakovať osvojené pojmy. Pri tejto metóde ide o tvorbu 

päťveršovej básne zhrňujúcej informácie, zachytávajúcej myšlienky, pocity a presvedčenia v podobe stručných a výstižných 

výrazov, ktoré opisujú alebo reflektujú tému (3). Žiaci môžu báseň vytvárať samostatne, v dvojiciach prípadne trojiciach. 

Touto formou uplatňuje učiteľ medzi-predmetové vzťahy 

Pravidlá na zostavenie básne:   
1. verš: jednoslovné pomenovanie témy – 1 podstatné meno 
2. verš: dvojslovný opis témy - 2 prídavné mená  
3. verš: trojslovné vyjadrenie činnosti – 3 slovesá  
4. verš: štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme - 1 veta  
5. verš: jednoslovné synonymum témy. 
Žiaci môžu báseň tvoriť samostatne alebo vo dvojiciach. Následne ju prednesú spolužiakom. Ak túto metódu žiaci ešte 

nepoznajú je vhodné napísať pravidlá na tabuľu.  

ZDROJE 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg 
2. https://www.youtube.com/watch?v=uCjgrnoZ2aA&feature=youtu.be 
3. http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=druh_horniny_priklady_vlastnosti_vyvrete_vz

nik_t_page4&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fr
esults%252Fvyvret%2525C3%2525A9_horniny%252C1%252C0%252C0%252Cvyvret%2525C3%2525A9_horniny%
252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Dvyvret%2525C3%2525A9%252Bhorniny&1 

4. https://www.youtube.com/watch?v=jvWAw_riOe4&feature=youtu.be 
5. Geológie pro zvídavé – objevy čekají na tebe, 2014, Česká geologická služba, ISBN 978-80-7075-869-4, 

dostupné na http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/kniha_GEOLOGIE_PRO_ZVIDAVE_web.pdf 
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KEĎ SA STRASIE ZEM  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry. 
Zemetrasenie  

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary 
zemského povrchu 

 Zdokumentovať katastrofické geologické procesy 
vo svete i na Slovensku a ich následky  

 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Diskutovať/argumentovať 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať vonkajšie a vnútorné geologické procesy a ich zdroje 
 

Riešený didaktický problém 

Žiaci získajú prostredníctvom práce s portálmi a mobilnými aplikáciami komplexné informácií o prírodných 

katastrofách spôsobených geologickými silami vo svete a na Slovensku, čo im následne umožní rozvíjať 

diskusiu pri   modelovaní katastrofickej situácie a tvorbe návrhu správania sa v nej. Súčasne si tvorbou 

pojmovej mapy usporiadajú prepojenia a vzťahy medzi geologickými pojmami. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Peer Instruction (rovesnícke vzdelávanie) 

 Riadené bádanie 

 Práca v dvojiciach 

 Frontálna forma  

 

 Počítač, Smartfón 

 Mobilná aplikácia Quakes and vulcanoes - 3D 
Globe of volcanic eruption 

 Pripojenie na internet – Earth Google, Youtube 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 analýza nástroja formatívneho hodnotenia – lístok pri odchode. 

 
Autor: RNDr. Ivana Slepáková PhD. 
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HOROTVORNÁ ČINNOSŤ A PORUCHY ZEMSKEJ KÔRY  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej aktivity je, aby si žiaci zopakovali geologické procesy a ich vplyv na formovanie zemského 

povrchu. 

 

Úloha 1: 

Na internetovej stránke https://www.edumedia-sciences.com/en/node/59-internal-geologic-processes nájdete animácie 

znázorňujúce geologické deje. Vyberte si ľubovoľnú animáciu, ktorá zobrazuje vnútorný geologický dej. Prezrite si animáciu 

bez zvukovej stopy. Premyslite si krátky a výstižný komentár k zvolenej animácii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Snímka obrazovky portálu s animáciami zameranými na vnútorné geologické činitele. 

https://www.edumedia-sciences.com/en/node/59-internal-geologic-processes 

Žiaci pracujú v dvojiciach na počítači alebo tablete, prípadne individuálne s využitím mobilných zariadení. Čas vymedzený na 

návrh komentára k vybranej animácii by mal byť 3-4 min. Následne vyberte náhodne dvojicu žiakov, aby pred spolužiakmi 

prezentovala animáciu s pripraveným komentárom. 

Poznámka:  

Portál ponúka krátky komentár v anglickom jazyku, ktorým si žiaci môžu pomôcť. Vyzvite ich však k tomu, aby formulovali 

svoj vlastný komentár a následne ho bez pomocných textov prezentovali pred spolužiakmi spolu s animáciou. Pred 

realizáciou tejto aktivity môžete skontrolovať dostupnosť animácii a pri výbere žiakov usmerniť, nakoľko niektoré animácie 

môžu fungovať obmedzene alebo sú spoplatnené. Niektorí žiaci môžu pripraviť komentár k vybraným animáciám 

znázorňujúcim vonkajšie geologické činitele (https://www.edumedia-sciences.com/en/node/241-external-geologic-

processes ). Pri realizácii rovesníckeho učenia dbajte na používanie správnej terminológie. 
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SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 
Následne sa žiakov opýtajte uvedené otázky. 

Otázky:  

Ktoré geologické deje predchádzajú zemetraseniu? Ako by ste definovali zemetrasenie?  

Rozdajte žiakom Pracovný list a vyzvite ich aby sformulovali odpoveď na prvú úlohu, v ktorej napíšu vlastnú definíciu pojmu 

„zemetrasenie“. Žiaci pracujú na úlohe samostatne bez predchádzajúcej diskusie. Následne sa ich opýtajte výskumnú otázku.  

 

Výskumná otázka:  

Ktoré geologické procesy môžu byť sprievodnými javmi pri zemetrasení a aké sú ich následky? 

 

Po krátkej diskusii na danú otázku vyzvite žiakov, aby vypracovali úlohu č. 2 v pracovnom liste, v ktorej vytvoria pojmovú 

mapu vyjadrujúcu súvislosti  pojmu „zemetrasenie“ s pojmami vyjadrujúcimi geologické deje a činitele, ktoré  zapríčiňujú 

alebo sprevádzajú zemetrasenie. Mapa by mala obsahovať aj pojmy súvisiace s dôsledkami zemetrasenia. Sledujte prácu 

žiakov a priebežne kontrolujte aké pojmy si žiaci zapisujú do pojmovej mapy. Na tvorbu mapy nechajte žiakom približne 5 

minút (aby ste mali dostatok času na ďalšie aktivity). Informujte ich, že pojmovú mapu si budú môcť priebežne počas 

rozhovoru a ďalších aktivít dopĺňať. Pokračujte v rozhovore a opýtajte sa ich nasledujúce otázky.  

Otázky:  

Zaregistrovali ste v nedávnej dobe informáciu o nejakom zemetrasení? Na informáciu o akom zemetrasení si spomínate? 
Aké bolo zemetrasenie silné? Ako sa vyjadruje sila zemetrasenia? V akej hĺbke pod povrchom bolo epicentrum 
zemetrasenia? 

Možno nebudú žiaci schopní odpovedať na všetky otázky. Nasledujúca aktivita ich môže nasmerovať v hľadaní odpovedí. Vo 

fáze skúmania si môžete vybrať variant A, kedy budú žiaci pracovať s mobilnými aplikáciami prípadne variant B, pri ktorom 

budú žiaci pracovať s internetovou stránkou. Pri variante A odporúčame zohľadniť schopnosti a možnosti žiakov inštalovať 

si odporúčanú aplikáciu. 

Variant A: Práca s aplikáciami: 

Žiaci budú pracovať s mobilnou aplikáciou Quake & Volcanoes: 3D Globe of Volcanic Eruptions, dostupnou na 

https://play.google.com/store/apps/details?id=spapps.com.earthquake&gl=SK (prípadne alternatívnu aplikáciu Earthquaka 

3D, dostupnou na https://apps.apple.com/us/app/earthquake-3d/id448638079). Môžu pracovať v dvojiciach a teda stačí ak 

si mobilnú aplikáciu nainštaluje jeden žiak z dvojice, prípadne im zadajte za domácu úlohu nainštalovanie aplikácie, pred 

realizáciou metodiky. Nechajte žiakom priestor, aby si prácu s aplikáciou vyskúšali a opýtajte sa ich otázku. 

Otázka: 

Aké údaje viete zistiť z aplikácie?  

Žiaci pravdepodobne povedia, že aplikácia umožňuje prostredníctvom otáčania 3D modelu Zeme získať prehľad a základné 

informácie o aktívnych sopkách a nedávnych zemetraseniach na Zemi., nakoľko po kliknutí na vybraný bod označený sopkou 

alebo kruhom (v prípade miesta zemetrasenia) sa objavia bližšie informácie o danom geologickom jave.  
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Obr. 2 Ukážka snímok pri práci s mobilnou aplikáciou Quake & Volcanoes: 3D Globe of Volcanic Eruptions 

https://play.google.com/store/apps/details?id=spapps.com.earthquake&gl=SK 

 

Úloha 2: 

Zistite informácie o najsilnejšom zemetrasení za posledných 24 hodín (prípadne za posledných 7 dní). 

Variant B: práca s internetovou stránkou 

Žiaci budú pracovať s internetovou stránkou https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/today.html  alebo so 

stránkou https://m.emsc.eu/. 

Otázka: 

Aké údaje viete zistiť z internetovej stránky? Aké najsilnejšie zemetrasenie bolo za posledných 24 hodín? 

Na internetovej stránke sa nachádza 3D model zemegule, na ktorej si môžu žiaci vyselektovať zemetrasenie o vybranej 

magnitúde. 

Zistenia si žiaci zapíšu do pracovného listu.   

 

Poznámka:  

Uistite sa, či si žiaci napísali okrem iných informácií aj údaj o magnitúde zemetrasenia („magnitúdo“ zavedené na exaktné 

meranie sily, známe ako Richterova stupnica) a údaj o hĺbke epicentra od zemského povrchu. V prípade potreby ich na tieto 

údaje upozornite.  

Opýtajte sa žiakov nasledujúcu otázku.  

Otázky: 

Prečo malo najsilnejšie zemetrasenie v Čile v roku 1960 intenzitu 9,5, keď Richterova stupnica má 9 stupňov? 

Aké dve stupnice používajú vedci na meranie zemetrasení? 

Pre zodpovedanie prvej otázky o najsilnejšom zemetrasení je vhodné vysvetlenie pojmov „intenzita zemetrasenia“ a „stupeň 

zemetrasenia“. Vysvetlite žiakom v riadenom rozhovore rozdiel medzi Richterovou a Mercalliho stupnicou. Podporný 

materiál je súčasťou prílohy B.  

Ak žiaci pracovali s mobilnými aplikáciami pravdepodobne si všimnú, že pri vyhľadávaní informácii o zemetraseniach sa im 

pri otáčaní 3D modelu zemegule zobrazujú okrem miest zemetrasenia aj miesta označujúce aktívne sopky. Opýtajte sa ich 

nasledujúce otázky. 

Otázky: 

Prečo sa v aplikácii okrem miest zemetrasenia zobrazujú aj miesta s aktívnymi sopkami? Čo sledovali tvorcovia aplikácie, 

keď spojili prehliadanie týchto dvoch geologických javov súčasne? 
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Bez ohľadu na to či pracovali žiaci s aplikáciami alebo internetovou stránkou, diskutujte o súvislostiach pôsobenia aktívnych 

sopiek s výskytom zemetrasenia. Poukáže na fakt, že aj keď vyše 90% zemetrasení je spôsobených tektonickými pohybmi 

zeme zvyšok pripadá na vulkanizmus, zrútenie podzemných dutín, či banícku činnosť. Vyzvite žiakov, aby si doplnili do 

pojmovej mapy nové odborné termíny.  

VYSVETLENIE (CCA 12  MIN.): 

Vo fáze vysvetlenia si môžete vybrať variant A zameraný na modelovanie zemetrasenia, prípadne variant B bez experimentu, 

zameraný na analýzu videozáznamu. 

Variant A: Modelovanie zemetrasenia: 

Zrealizujte so žiakmi interaktívnu demonštráciu, v ktorej modelujte zemetrasenie a jeho dôsledky v obývanej oblasti. Na 

experiment potrebujete väčší kartón, dve drevá (prípadne iné predmety na podloženie kartónu) a kockový cukor alebo  

domino. Podrobnejší návod nájdete na videu nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Snímka z krátkeho videa, zobrazujúceho modelovanie zemetrasenia a jeho dôsledkov na okolité budovy. 

https://www.youtube.com/watch?v=HYp-AlYjLE0 

Pri modelovaní vyzvite jedného alebo dvoch žiakov, aby navrhli rozmiestnenie a konštrukciu budov (rozostavenie kociek 

cukru) a diskutujte o tom ako vplýva architektúra veľkomiest na stratu ľudských životov. Pri popise modelovania 

geologického deja dbajte na to, aby žiaci používali správnu terminológiu.  

Variant B: Analýza videozáznamu: 

Sprístupnite žiakom geograficky spracovanú problematiku zemetrasenia v anglickom videu s názvom „Anatómia 

zemetrasenia - Professor Iain Stewart“, dostupnom na Youtube kanáli 

https://www.youtube.com/watch?v=8QNigxTN384&feature=emb_logo.  

Preklikajte video a zamerajte sa na úseky, ktoré poskytujú pre žiakov nové informácie. Vo videu nájdete názorné vysvetlenie 

odpovedí na otázky: Ako vzniká zemetrasenie? Ako sa šíria seizmické vlny z podzemia na povrch? Ako vplýva architektúra 

a urbanizmus na mieru dôsledkov spôsobených zemetrasením? Podrobnejšie preštudovanie procesu zemetrasenia, ktoré 

ponúka video, umožňuje učiteľovi uplatniť medzipredmetové vzťahy s geografiou. Internetový odkaz na video môžete 

v prípade záujmu poskytnúť aj samotným žiakom. Prezeranie celého videa na vyučovacej jednotke pri hodinovej dotácii 

z časového hľadiska neodporúčame. 

 
Po realizácii aktivity vo fáze vysvetlenia variant A alebo variant B pokračujte v diskusii a opýtajte sa žiakov nasledovné otázky 
a diskutujte s nimi o návrhu, ako by bolo možné zamedziť stratám na životoch z pohľadu práce architektov.  
 

Otázky: 

Ako možno zmierniť dôsledky zemetrasenia pri plánovaní architektúry miest a budovaní infraštruktúry? 
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Diskutujte so žiakmi a navrhnite plán, ako sa by mali ľudia v život ohrozujúcej situácii  počas zemetrasenia zachovať – aké 

rady, by ste im poskytli. 

 

Úloha 3: 

Predstavte si, že ste na dovolenke niekde v Japonsku, alebo v inej zemetraseniami sužovanej krajine. Od sprevádzajúcej 

osoby, ktorá dobre pozná miestne pomery dostávate inštrukcie ako sa máte správať v prípade zemetrasenia. Ktoré 

informácie a poučenia Vám pravdepodobne táto osoba odovzdá? 

Poznámka: 

Diskusia v tejto fáze, môže byť podnietená krátkym katastrofickým videom zobrazujúcim reálne zemetrasenie. Pred 

samotnou realizáciou metodiky môžete zadať žiakom domácu úlohu, aby si pozreli katastrofický film San Andreas alebo im 

sprístupniť krátky náhľad dostupný na https://www.csfd.cz/film/319379-san-andreas/prehled/. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 8  MIN.): 
V tejto časti si žiaci rozšíria poznatky o možných dôsledkoch zemetrasenia prostredníctvom práce s voľne dostupnou 

skúšobnou verziou Earth Google ak zvolíte variant A prípadne s portálom geology.sk v prípade variantu B. 

Variant A. Práca s portálom Earth Google:  

Cieľom aktivity je vnímanie zemetrasenia ako geologického deja, ktorý je súčasťou komplexných geologických procesov 

formujúcich zemský povrch. Ak to dovoľuje vybavenie didaktickej techniky, rozdeľte žiakov do menších 3-4 členných skupín, 

tak aby každá skupina mala na prácu k dispozícii notebook alebo tablet. Zadajte žiakom nasledujúce úlohy. 

Pokúste sa sformulovať odpovede na nasledujúce otázky: V ktorom roku bola posledná erupcia známej sopky Vezuv? Ako 

súvisí so zemetrasením tsunami? Môže vzniknúť alebo zmiznúť pri zemetrasení ostrov? Zdôvodni svoju odpoveď. Po 

formulovaní Vašich predpokladoch pracujte s portálom Earth Google. 

Vyzvite žiakov, aby vypracovali v pracovnom liste úlohu č.4. Najprv zapíšu svoj predpoklad, a následne budú vyhľadávaním 

informácii na portáli, overovať ich pravdivosť. 

Pri práci na portáli budú žiaci pracovať s troma odkazmi. Je vhodnejšie ak žiakom pošlete všetky tri internetové odkazy, aby 

mali dostatok času na vypracovanie úlohy. Vyhľadávanie potrebných vzdelávacích kariet je pomerne jednoduché. Na 

ponukovej lište si po zvolení časti s názvom „Vrstvy“ vyberte z ponuky tri vzdelávacie karty. 

1. Karta s názvom „10,000 Years of Volcanoes“ zameraná na jav zapríčiňujúci zemetrasenie, teda na seizmickú aktivitu 

(otrasy zeme) ako sprievodný jav výbuchu sopky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 10 000 rokov histórie sopiek 

https://earth.google.com/web/@8.53508511,-2.91442364,-

23163.5821626a,31750897.4603d,35y,0h,0t,0r/data=Ci4SLBIgZmU2MjU5Y2E0Y2FiMTFlODgxOGM3MTM3ODRlMDYzMjMiCGxheWVyc18w 
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2. Karta s názvom „Tsunami in History“ ako sprievodný geologický jav zemetrasenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Tsunami ako sprievodný geologický jav zemetrasenia s magnitúdou 8,1 v Pakistanie 

https://earth.google.com/web/search/Earthquake+Island,+Pakistan/@24.5,63,4.4302112a,18000000d,35y,0h,15t,0r/data=ClcSLRIgMjFmYmRkNzg5

YjM3MTFlODg2ZGY5MWZiODg3NzMwYzIiCWxheWVyc18xMCImCiQJYpOhFHjYNUARYrke9269MMAZmsHCCg1IYUAhCgMo9tvMPEA 

 

3. Karta s názvom „Zalzala Island“, ktorá predstavuje ako následok zemetrasenia – vznik a neskorší zánik ostrova. 

Otázka do diskusie: Existuje ostrov Zalzala koh? Môže vznik ostrova súvisieť so zemetrasením? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Ostrov , ktorý zmizol po zemetrasení 
https://earth.google.com/web/search/zalzala+island/@25.18003815,62.26620685,-

2.87057131a,945.25247618d,35y,0h,45t,0r/data=CnkaTxJJCiUweDNlYmYxY2QzOWM3YzFhMmI6MHgyNmY3OGQ0NWJmZjYwZDM0GRMzsa8rLjlAIcp_7Q
ULIk9AKg56YWx6YWxhIGlzbGFuZBgCIAEiJgokCWmmFEurUzJAEUTilz1nUjJAGeFi1YwkdFDAIby4Q0SmdFDAKAI 

 
Variant B. Práca s portálom https://www.geology.sk/ 

Cieľom aktivity je oboznámiť sa s prácou na mapovom portály a rozšíriť si vedomosti o geologických lokalitách na Slovensku. 

Úloha 4: 

Vyhľadajte na mapovom portáli https://www.geology.sk/ prostredníctvom aplikácie Významné geologické lokality jednu 

ľubovoľnú lokalitu a zapíšte si tri informácie, ktoré Vás najviac zaujmú, a ktoré by mohli súvisieť so zemetrasením samotným, 

alebo s javmi, ktorými je sprevádzané. 

Krátky návod pre prácu s portálom: 

K uvedenej aplikácii sa dostanete, ak na hlavnej stránke zvolíte v menu Mapy a dáta, následne Zoznam aplikácii a spomedzi 

Náučných aplikácii si zvolíte aplikáciu Významné geologické lokality. 

Informácie o zvolenej lokalite vyhľadáte kliknutím na ľubovoľný bod na mape a následne kliknutím na zobrazený obrázok.   

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
V záverečnej fáze zhodnoťte žiakmi vytvorené pojmové mapy. Vyzvite niekoľkých žiakov, aby prezentovali vytvorenú 

pojmovu mapu. Ostatní môžu doplniť svoje postrehy. Následne sa vráťte k definícii zemetrasenia, ktorú žiaci formulovali 

v úvode hodiny a odstráňte prípadne nedostatky v chápaní tohto geologického procesu. Nakoľko je tvorba pojmovej mapy 

časovo náročná odporúčame, aby si ju žiaci skompletizovali ako domácu úlohu. 
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Ako nástroj formatívneho hodnotenia použite lístok pri odchode. 

Otázky: 

Ktoré tri informácie boli pre mňa najzaujímavejšie? 

Kde bolo najsilnejšie zemetrasenie na Zemi? 

Čo by som sa o téme ZEMETRASENIE chcel ešte dozvedieť: 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V rámci overenia, boli vytvorené videozáznamy z experimentu. Ako inšpiráciu uvádzame videozáznam obsahujúci komentár 

vo forme titulkov: 

https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3ArTNtxgb%2BkVvSHpk961zFnjPuiUxANN18v6Ucq%2BBZVST%2Byw7PapR%2FadK
3hH92xWJf 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  

Alternatívne postupy sú uvedené pri jednotlivých fázach bádateľského cyklu. 

ZDROJE  
- https://www.edumedia-sciences.com/en/node/59-internal-geologic-processes 
- https://play.google.com/store/apps/details?id=spapps.com.earthquake&gl=SK 
- https://apps.apple.com/us/app/earthquake-3d/id448638079 
- https://www.youtube.com/watch?v=HYp-AlYjLE0 
- https://www.youtube.com/watch?v=8QNigxTN384&feature=emb_logo 
- https://www.csfd.cz/film/319379-san-andreas/prehled/ 
- https://earth.google.com/  
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ČO SPÁJA RAŠELINU, UHLIE A ROPU? 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Usadené horniny 

ISCED 2 / 9. ročník - dvojhodinovka 
ISCED 3/ 4. ročník - dvojhodinovka 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Identifikovať vybrané horniny   

 Zrealizovať pozorovanie alebo pokus na zistenie 
fyzikálnych a chemických vlastností hornín 

 Kategorizovať horniny podľa znakov 

 Vyhľadať informácie o praktickom využití hornín a 
ich výskyte na Slovensku 

 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Vysvetliť postup 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Formulovať závery 

 Prezentovať výsledky 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Ovládať prácu so stereolupou/lupou 

 Charakterizovať pojem usadzovania a uviesť, čo môže vzniknúť usadzovaním 

 Vedieť uviesť konkrétne príklady vonkajších geologických procesov 

Riešený didaktický problém 

Na konkrétnych príkladoch jednoduchých a nenáročných experimentov žiakom priblížime, ako vznikajú 

usadené horniny. Čo vlastne predstavuje pojem usadzovanie a ako ho možno zrealizovať aj v školskom 

prostredí. Je dôležité, aby žiaci vedeli uviesť rozdiely medzi jednotlivými vonkajšími geologickými procesmi 

a príklady hornín, ktoré takouto činnosťou vznikajú.  Je dôležité poukázať na vznik hornín z hľadiska ich veku 

(čierne uhlie, hnedé uhlie a rašelina). 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Potvrdzujúce bádanie 

 Riadené bádanie 

 Frontálna a skupinová forma  

 

 Strukoviny (šošovica, hrach, fazuľa, cícer, 
sklenený pohár, kuchynská soľ, voda, pohár, 
lyžica, štrk, piesok, íl, lupa, plastový pohár, 
piesok, striekačka, kryštálový cukor, sadra, 
nožnice, fixa, zlepenec, pieskovec, ílovec, 
rašelina, čierne uhlie, hnedé uhlie, Petriho 
misky,  kahan, podložné sklíčko, potravinárske 
farbivo, rastlinný olej, post-it papieriky, 
travertín, kamenná soľ, sadrovec, dolomit, 
minerálna voda, zápalky, kvapkadlo, morská soľ 

 Súbor pre aktivitu (Prílohy) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Nástroj formatívneho hodnotenia, 

 pozorovanie činnosti žiakov – vyplnenie tabuliek. 

 

 

Autor: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.  
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USADENÉ HORNINY  

ÚVOD  
Nadviazať na predchádzajúce učivo, ktoré bolo zamerané na vonkajšie geologické procesy. Počas vyučovacej hodiny sa žiaci 

oboznámia s procesom usadzovania hornín prostredníctvom aktívneho bádania a realizácie experimentálnej činnosti.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 
V úvodnej časti vyučovacej hodiny uskutočnite so žiakmi interaktívnu demonštráciu, prostredníctvom ktorej budete 

demonštrovať vznik usadených hornín. Do skleneného pohára postupne nasypte v uvedenom poradí strukoviny: šošovicu, 

hrach, fazuľu, cícer a pomaly nalejte nasýtený roztok kuchynskej soli. Vodu lejte dovtedy, pokiaľ nebudú zaliate všetky vrstvy. 

Jednotlivé vrstvy nakoniec zatlačte. Žiakom zadajte otázky: 

 

1. Aký jav, ktorý prebieha v prírode sme uvedeným pokusom demonštrovali? 

2.Čo predstavujú jednotlivé druhy strukovín? 

3. Prečo sme ich zatlačili a nakoniec zaliali slanou vodou? 

 

Poznámka: 

Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že strukoviny predstavujú jednotlivé vrstvy usadených hornín. Vysvetlite žiakom, čo je 

vrstva, ktorá vrstva vytvára podložie, ktorá nadložie, čo predstavuje hrúbku vrstvy. Ako dochádza k spevňovaniu usadených 

hornín. Pokus po hodine nezlikvidujte, pretože voda sa začne po niekoľkých dňoch vyparovať a soľ vykryštalizuje na 

strukovinách, čo môžete žiakom vysvetliť ako jav „spevňovania“, ktorý prebieha v prírode. 

 

SKÚMANIE (CCA 20  MIN.): 
Po demonštrácii procesu usadzovania a vzniku usadených hornín budú žiaci pracovať v skupinách (4-5 členov). Každá skupina 

bude mať k dispozícii inú vzorku nespevnej horniny (štrk, piesok, íl) a lupu (stereolupu), prípadne nainštalovanú aplikáciu na 

smartfóne. Formou potvrdzujúceho bádania budú žiaci skúmať jednotlivé vzorky hornín a výsledky si zapíšu do tabuľky, 

ktorá je súčasťou prílohy (Príloha č.1). Pri vypĺňaní tabuľky budú pracovať s učebnicou (str.56), prípadne s inou odbornou 

literatúrou,  kde si vyhľadajú informácie o zložení hornín a ich použití. Po vyplnení tabuľky oboznámia ostatných žiakov triedy 

s informáciami, ktoré uviedli v tabuľke.  

Poznámky: 

Odporúčam nainštalovať do smartfónov aplikáciu Magnifier & Microscope, link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag&hl=sk&gl=US 

Samozrejme, ak máte skúsenosti s inou aplikáciou, ktorá funguje ako lupa, môžete ju samozrejme využiť pri pozorovaní. Je 

dôležité, aby žiaci pozorovali jednotlivé časti nespevnenej horniny, všímali si štruktúru, detaily.   

 

Formou riadeného bádania si  každá skupina „vyrobí vlastnú horninu“. Zadajte žiakom otázku: 
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Otázka:  

Ako by ste si vyrobili vlastnú horninu? 

 

Nechajte priestor žiakom pre vyslovenie ich nápadov a návrhov. Žiaci budú naďalej pracovať v skupinách a k dispozícii budú 

mať uvedené pomôcky: 

Pomôcky: priehľadný plastový pohárik, piesok, 20 ml striekačka, voda, niekoľko druhov tmelu (kryštálový cukor, kuchynská 

soľ, sadra), nožnice, plastová lyžička. 

Postup: Nasypte piesok do plastového kelímka do výšky cca 2cm. Pomocou striekačky zvlhčite piesok. Vlhký piesok zmiešajte 

s jedným druhom tlmelu (napr.soľou). Na kelímok si fixou napíšte, aký tmel ste použili.  Keď hornina stvrdne (po cca 24 

hodinách), tak kelímok rozstrihajte a horninu vyberte. Pozorujte vzhľad vzniknutej horniny. Pokúste sa ju rozdrviť a zistite, 

ktorý tmel (kryštálový cukor, kuchynská soľ, sadra) je najpevnejší.  

Záver: Vysvetlite žiakom, že pevnosť hornín závisí predovšetkým od materiálu, ktorý drží jednotlivé častice horniny spolu aj 

od samotných častíc.   

Žiaci budú pokračovať formou potvrdzujúceho bádania v práci v skupine a budú mať k dispozícii spevnené horniny (zlepenec, 

pieskovec a ílovec-ílovitá bridlica). Na základe pozorovania vypracujú tabuľku, ktorá je súčasťou prílohy (Príloha č. 2). 

V tabuľke uvedú názvy spevnených hornín, ktoré vznikli stmelením nespevnených, ich farbu, zloženie a využitie. Pri 

vypracovávaní tabuľky budú pracovať s učebnicou (str.57). Po vyplnení tabuľky oboznámia svojich spolužiakov 

s informáciami o danej hornine. 

Poznámky: 

Každá skupina si môže sama zvoliť, aký tmel chce použiť.  
V prírode vzniká stmelením štrku - zlepenec, z piesku - pieskovec a z ílu -  ílovec - ílovitá bridlica. 
Žiakom môžete sprostredkovať zaujímavé informácie o usadených horninách, ktoré sa nachádzajú v Prílohe č.3. 

 

VYSVETLENIE (CCA 30  MIN.): 
Po zosumarizovaní všetkých informácií z tabuliek pokračujte so žiakmi v rozhovore. Ukážte žiakom v Petriho miskách 

rašelinu, čierne uhlie a hnedé uhlie. Vzorky nechajte kolovať po triede.  

 

Otázky pre žiakov: 

1. Čo myslíte, čo spája rašelinu, uhlie a ropu z hľadiska vzniku? 

2. Ako si predstavujete prírodné ložiská ropy a zemného plynu? 

3. Myslite si, že ropa a zemný plyn predstavujú veľké jazerá, alebo sa nachádzajú na morskom dne, prípadne vypĺňajú dutiny 

a póry v horninách? 

 

Po zodpovedaní otázok uskutočnite interaktívnu demonštráciu, prostredníctvom ktorej budete žiakom demonštrovať 

ložiská ropy a zemného plynu. Ukážte žiakom uzavretý zavárací pohár, ktorý obsahuje štrk, olej, zafarbenú vodu a vzduch. 

Pohár uzavrite tak, aby sa voda a olej nedostali von. Žiakom zadajte nasledujúce otázky: 

Otázky pre žiakov: 

1.Čo sa stane ak fľašu otočíme hore dnom? 

2. Ako budú uložené jednotlivé vrstvy? 

3. Čo bude hore a čo bude dole, ak jednotlivé vrstvy necháme usadiť? 

4. Prečo olej stúpa nad vodu? 

5. Prečo je vzduch stále hore? 

6. Čo by nastalo, ak by zemný plyn a ropa neboli takto uzatvorené pod zemou? 
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Poznámky: 

Pred vyučovacou hodinou si pripravte sklenený zavárací pohár. Do polovice pohára nasypte štrk. Pridajte 1dcl rastlinného 

oleja a 1 dcl vody, tiež 1dcl. Vodu predtým zafarbite potravinárskym farbivom. Olej predstavuje ropu a vzduch predstavuje 

zemný plyn.  

Uhlie, ropa, rašelina a vápenec patria medzi organogénne usadené horniny. Žiaci vedia vysvetliť, že olej a plyn plávajú na 

hladine, pretože majú menšiu hustotu. Žiaci si majú uvedomiť, že olej, voda a plyn sa môžu nachádzať v póroch hornín. 

Dokážu tiež vysvetliť, že ak sú póry v horninách navzájom prepojené, potom je hornina priepustná  a tekutiny ňou môžu 

pretekať.  Ak ropa a zemný plyn nie sú pod zemou v uzavretom systéme, tak zemný plyn by unikal do atmosféry a ropa by 

vytiekla na povrch.  

 

Po ukončení demonštrácie rozdajte žiakom farebné post-it papieriky. Každý žiak potrebuje jeden papierik. Úlohou žiakov 

bude označiť v miestnosti čo najviac vecí, ktoré podľa nich pochádzajú z ropy alebo s ňou súvisia. Po označení sa spoločne 

so žiakmi prejdite po miestnosti a zapíšte niektoré ropné produkty na tabuľu. Následne zadajte žiakom otázky: 

 

Otázky pre žiakov: 

1. Ako sa tieto produkty z ropy vyrábajú? 

2. Prečo sa vyrábajú práve z ropy a nie z iného materiálu? 

 

V ďalšej časti žiakom sprostredkujte informácie o spracovaní ropy https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 video 

prerušte v čase 8:20, následne ukážte žiakom schému spracovania ropy v rafinérii Slovnaft.  (https://slovnaft.sk/sk/o-

nas/pre-media/infografika/spracovanie-ropy-v-rafinerii-slovnaft/).  

 

Po vysvetlení schémy so žiakmi diskutujte na jednu z uvedených otázok: 

Otázky na diskusiu: 

1. Aké sú riziká spojené s ťažbou ropy? 

2. Čo myslíte, je výhodnejšia preprava ropy ropovodom alebo tankerom? 

3. Prebieha(prebiehala) na Slovensku ťažba uhlia, rašeliny a vápenca? 

4. Vyhľadajte na mape Slovenska náleziská ropy, uhlia, rašeliny  a vápenca? 

ROZŠÍRENIE (CCA 15  MIN.): 
V rámci rozšírenia poznatkov o usadených horninách opäť nechajte žiakom kolovať vzorky travertínu, sadrovca, kamennej 

soli a dolomitu.  Ak nemáte vzorky uvedených hornín, prineste žiakom kuchynskú soľ , morskú soľ a sadru.  

Otázky pre žiakov: 

1. Čo majú spoločné uvedené horniny? 

2. Viete, ako uvedené horniny vznikli? 

3. Čo myslíte, ako sa vyrába morská soľ? 

 

Prostredníctvom interaktívnej demonštrácie uskutočnite „proces odparovania minerálnej vody“.  

Pomôcky: kahan, zápalky, minerálna voda, kvapkadlo, podložné sklíčko. 

Postup: Na podložné sklíčko kvapnite 3 kvapky minerálnej vody, ktorú nad plameňom kahana odparte. Na podložnom sklíčku 

zostane biela škvrna. Biela škvrna predstavuje minerály, ktoré sa vyzrážali z minerálnej vody vplyvom tepla.  

Žiakom zadajte nasledujúce otázky: 
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Otázky pre žiakov: 

1. Aký jav sme demonštrovali uvedeným pokusom? 

2. Vedeli by ste uviesť, aké horniny vznikajú uvedenou činnosťou? 

3. Nachádzajú sa ložiská chemogénnych usadených hornín aj na Slovensku? 

4. Ložisko akej chemogénnej usadenej horniny sa nachádza v Prešove? 

5. Navštívili ste múzeum v Solivare? Ak áno, čo Vás pri návšteve najviac zaujalo? 

6. Uveďte (vyhľadajte) 3 zaujímavosti o ložisku kamennej soli v Solivare. 

7.Uveďte 3 zaujímavosti o travertíne. 

 

Oboznámte žiakov s informáciami  o travertíne „Prírodné unikáty Slovenska: 5 miest, kde sa tvorí vzácny travertín“. 

Informácie sa nachádzajú na stránke: https://dromedar.zoznam.sk/cl/11278/1642067/Prirodne-unikaty-Slovenska--5-

miest--kde-sa-tvori-vzacny-travertin 

VYHODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 
V závere vyučovacej hodiny si formou video-ukážky žiaci zopakujú informácie, ktoré sa dozvedeli počas vyučovacej hodiny. 

Link na video-ukážku: https://www.youtube.com/watch?v=MeiLa9BSijI 

Po ukončení žiaci vypracujú nástroj formatívneho hodnotenia „Pojmy, fakty, príklady“, ktorý sa nachádza v Prílohe č.4. 

 

Domáca úloha pre dobrovoľníkov: 

1. Vyhľadajte na geologickej mape Slovenska významné lokality usadených hornín 10 (názov lokality/hornina/typ 
usadenej horniny). (https://www.geology.sk/geoinfoportal/aplikacie/) 

2. Vypracujte referát o rašeline (1/2 strany formátu A4). 
3. Vyhľadajte informácie o ťažbe a spracovaní vápenca na Slovensku, ktoré spracujte do krátkej správy. (1/2 strany 

formátu A4). 
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KEĎ CESTUJE HORNINA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Horninotvorný cyklus – Výberová téma 

ISCED 2 / 9.ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary 
zemského povrchu 

 Popísať kolobeh hornín v prírode 
 

 Formulovať predpoklad 

 Diskutovať/argumentovať 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať geologické procesy 

 Poznať vyvreté, premenené a usadené horniny a spôsob ich vzniku 

Riešený didaktický problém 

Výberová téma umožní žiakom usporiadať si a upevniť získané vedomosti o horninách a pochopiť ich 

cyklus v prírode. Pomôže žiakom odstrániť prípadné miskoncepcie o podstate jednotlivých pojmov 

a vzťahoch medzi nimi. Pri tvorbe pojmovej mapy získavajú žiaci komplexnú predstavu o systéme 

vzájomnej premeny jednotlivých hornín. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Interaktívna demonštrácia 

 Práca v dvojiciach 
 

 Vzorky minerálov a hornín, resp. fotografie 
hornín 

 Pomôcky pre experimenty: kadička, voskovky 
resp. gumené cukríky, alobal, polyetylénové 
vrecúško, panvica, nôž, voda, nádoba na 
vodu 

 Počítač s pripojením na internet 

 Zariadenia na zhotovenie videozáznamu 
(postačuje smartfón) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza tvorby schémy – pojmovej mapy,  

 nástroj formatívneho hodnotenia – sumár, lístok 321. 

 

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD. 
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GEOLOGICKÉ PROCESY -  HORNINOTVORNÝ CYKLUS  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 6  MIN.): 
Vzhľadom na obšírnosť témy, súvisiacej s kolobehom hornín v prírode, je hlavným zámerom rozhovoru v úvode hodiny 

zopakovať pojmy súvisiace s typmi hornín, a spôsobom ich vzniku vplyvom geologických činiteľov. Rozhovor iniciujte 

napr.  výskumnou otázkou. 

Výskumná otázka:  

Horniny sa na prvý pohľad zdajú úplne nemenné. Je to pravda? 

Nechajte žiakom priestor na vyjadrenie svojho názoru. Je pravdepodobné, že žiaci vyslovia predpoklad, že horniny 

zmenám podliehajú. Vyzvite žiakov, aby vyjadrili vlastnými slovami o aké zmeny pravdepodobne ide. V riadenom 

rozhovore sa pýtajte žiakov aj nasledujúce otázky. Svoje odpovede, môžu žiaci zapisovať do pracovného listu (príloha 

D). 

Otázky:  

Aký je podstatný rozdiel vo vzniku vyvretých, usadených a premenených hornín? 

Vplyv akých geologických činiteľov môže pôsobiť na horniny? 

Žiaci by mali mať základné poznatky o typoch hornín z predchádzajúcich vyučovacích hodín, prípadne môžu z názvov 

jednotlivých typov dedukovať, ako pravdepodobne dané typy hornín vznikli. Pri hľadaní odpovede na vyššie uvedené 

otázky môže žiakom pomôcť nasledujúca úloha. 

Úloha 1: 

Na fotografiách sú zobrazené tri typy hornín, ktoré vznikli odlišným spôsobom. Pokúste sa určiť o aký typ horniny ide 

a popíšte akým spôsobom hornina pravdepodobne vznikla. Poznáte názvy týchto hornín?  

 

 

 

 

 Hornina č1.            Hornina č.2                                      Hornina č.3 

Poznámka: 

Odporúčame použiť vzorky hornín zo školskej zbierky. Fotografie (Príloha A) uvádzame ako pomôcku, v prípade 

absentujúcej zbierky hornín alebo pri dištančnej forme vzdelávania. Ak uznáte za potrebné môžete žiakom k zadaniu 

úlohy doplniť zoznam pomocných pojmov: pórovitá, zrnitá, bridličnatá, fylit, travertín, žula a pod. 
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Žiaci by sa mali pokúsiť v dvojiciach riešiť úlohu bez indícii, prípadne im, môžete sprístupniť nasledujúci sprievodný 

text, ktorý im pomôže nie len pri určení typu horniny, ale aj pri určení samotných názvov hornín. 

„Pri pozorovaní reálnych hornín voľným okom, majú horniny trochu odlišnú farbu, než keď sú zobrazené na fotografiách. 

Hornina č. 2 je sivastej farby, č.3 béžovej (prípadne svetlo krémovej). Určiť farbu horniny č. 1 je dosť náročné, keďže 

obsahuje viacero zložiek. Zdá sa ale, že v nej možno pozorovať časti béžovej, bielej a tiež sivočiernej farby. Hornina č.2 

je pomerne hladká, hornina č.1 zrnitá a hornina č.3 je pórovitá. Horniny č. 1 a č.3 sa používajú v stavebníctve, hornina 

č. 1 ako stavebný kameň a hornina č. 3 ako obkladový kameň na budovy. Kedysi sa pre dobrú štiepateľnosť 

v stavebníctve používala aj hornina č.2 na výrobu krytinových platničiek na strechy.“ 

Ak ani tento text nebude pri určovaní hornín pre žiakov postačujúci, umožnite im prácu so stránkou 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/horniny/horniny/system.html, kde si môžu svoj predpoklad 

overiť na základe porovnania prírodnín a fotografií (Príloha A). Na stránke nájdete množstvo iných hornín, ako aj ich 

zaradenie medzi typy, z hľadiska ich vzniku. 

SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 

Vo fáze skúmania riešia žiaci bádateľskú úlohu, v ktorej vytvoria schému zobrazujúcu kolobeh hornín v prírode. 

Úloha 2: 

Predstavte si koľko rôznych geologických činiteľov a geologických procesov pôsobí na horniny vo voľnej prírode. Zákony 

prírody nedovoľujú, aby nejaká hornina iba tak zmizla, prípadne z ničoho vznikla. Tak ako ostatné zložky neživej prírody 

ako napr. voda, podobne aj horniny ako súčasť litosféry, sú v neustálom kolobehu.  Navrhnite pojmovú mapu, 

zobrazujúcu kolobeh hornín v prírode. Použite pojmy, ktoré ste si do teraz osvojili, a ktoré sme si zopakovali v úvode. 

K dispozícii máte čiastočný zoznam pojmov: hlbinné horniny, premena, vysoký tlak, usadzovanie, erózia, vysoká teplota, 

sedimentácia, sedimentárne horniny, matamorfované horniny... 

Na tejto úlohe pracujú žiaci najprv samostatne, neskôr v dvojiciach prekonzultujú prípadne pozmenia svoje schémy. 

Následne spoločne prekonzultujte 2-3 navrhnuté schémy a poukážte na nedostatky, prípadne odstráňte miskoncepcie. 

Často nedostatočne osvojenými pojmami sú pojmy „vyvreté horniny“,  „výlevné horniny“ a „hlbinné horniny“. Uistite 

sa, že žiaci chápu podstate týchto pojmov a dokážu ich vysvetliť. 

Poznámka: 

Ak je potrebné usmernite žiakov, aby využili pri tvorbe schémy analógiu so smerom hodinových ručičiek. Možno na 

využitie tejto analógie prídu sami.  

Predpokladom, pre úspešné riešenie úlohy je dobrá znalosť jednotlivých typov hornín a príklady hornín, ako aj 

vedomosti o priebehu geologických procesov a o činiteľoch, ktoré ich vyvolávajú. Pri kompletizovaní pojmovej mapy 

môžu žiaci použiť vhodnú literatúru alebo učebnicu. 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 
Po predchádzajúcej konzultácii, nasleduje vysvetlenie všeobecnej podstaty kolobehu hornín v prírode prostredníctvom 

interaktívnej demonštrácie, pri ktorej budete modelovať premenu hornín z vosku, želé cukríkov, alebo iného vhodného 

materiálu.  Postrúhaním rôzne farebných voskoviek (farbičiek z vosku), a ich následným stlačením modelujte 

mechanické zvetrávanie hornín, ich sedimentáciu a následné spevňovanie. Zahrievaním vzniknutej hmoty, jej 

premiešaním a následným vychladnutím modelujte procesy premeny hornín prebiehajúcich pôsobením vnútorných 

geologických činiteľov, ktorých výsledkom je vznik vyvretých hlbinných a vyvretých výlevných hornín.  
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Poznámka: 

Pre podrobný postup modelovania môžete využiť viacero návodov na experiment dostupných na kanáli Youtube, napr. 

video, v ktorom sú použité želé cukríky - https://www.youtube.com/watch?v=zhLEGLLSG6w. Čiastočne sa môžete 

inšpirovať metodikou „Cesta od kameňa k hline“.  

V prípade nedostatku času, pustite žiakom video, napr. https://khanovaskola.cz/video/1732-horninovy-cyklus 

a diskutujte so žiakmi o modelovaní horninového cyklu, prípadne im zadajte realizáciu experimentu na domácu úlohu 

pod dohľadom rodičov. Pri dvojhodinovej dotácii môžu žiaci v dvojiciach alebo trojiciach realizovať experiment 

alternatívnymi postupmi. Je vhodné, aby žiaci vytvorili videozáznam z experimentu a tak rozvíjali aj svoje digitálne 

zručnosti. Príklady žiakmi vytvorených videí uvádzame v časti Postrehy a zistenia z výučby. 

Následne realizujte so žiakmi jednoduchý pokus, v ktorom vyzvete žiakov, aby vložili do nádoby s vodou ľubovoľnú  

horninu (pri realizácii metodiky dištančnou formou, môžu žiaci použiť kameň, ktorý si vopred zabezpečia – zadanie 

domácej úlohy na predchádzajúcej hodine). Po ponorení horniny na dno nádoby sa opýtajte žiakov nasledujúcu otázku. 

Otázky:  

Ponoria sa všetky horniny po vložení do vody na dno? 

Vypočujte si odpovede žiakov a následne sprístupnite žiakom krátke video, ktoré predstavuje horninu pemzu ako 

jedinú horninu, ktorá sa vo vode vznáša.  

Video je dostupné na kanáli https://www.youtube.com/watch?v=iMUWBQaJ22w. V prípade, že máte k dispozícii 

pemzu môžete pokus zrealizovať aj s touto horninou. Popíšete so žiakmi špecifické vlastnosti pemzy a spôsob jej 

vzniku. 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
V tejto časti si žiaci rozšíria vedomosti o ďalšie súčasti kolobehu hornín, aby získali komplexný pohľad na horninotvorný 

cyklus a chápali ho ako zložitý proces. 

Premietnite žiakom schému horninotvorného cyklu (napr. príloha C). Diskutujte so žiakmi o rozdieloch v schéme, ktorú 

navrhli oni a tou, ktorú im prezentujete. Rozoberajte jednotlivé čiastkové procesy. Poukážte na fakt, že aj napriek 

tomu, že pojem „cyklus“ (kolobeh) vyjadruje prebiehanie javu prevažne jedným smerom, procesy spojené s premenou 

hornín prebiehajú v skutočnosti obojsmerne. 

HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 
Vo fáze hodnotenia využite nástroj formatívneho hodnotenia sumár, v ktorom žiaci vlastnými slovami popíšu kolobeh 

hornín v prírode s využitím čo možno  najväčšieho počtu pojmov, s ktorými ste na hodine pracovali. 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

Napíš 5-10 riadkov na tému „Kolobeh hornín v prírode“ 

  

Pri vypĺňaní nástroja formatívneho hodnotenia, pracujú žiaci samostatne. Súmar by mal obsahovať všetky základné 

geologické procesy a činitele, ktoré sa podieľajú na kolobehu hornín v prírode, ako aj príklady niektorých typov hornín.  

V závere môžete žiakov vyzvať na vyplnenie lístka 321. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil/a: 

2 zaujímavé fakty, ktoré ma najviac zaujali: 

1 otázku, ktorú stále mám: 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V rámci overovania metodiky, boli vytvorené viaceré videozáznamy žiackych experimentov. Niektoré z nich nájdete 

na: 

- https://youtu.be/NshDcxa9VEI 

- https://youtu.be/APwXLurO0CM 

- https://youtu.be/PmZ7Bdlw5q4 

- https://cloud1p.edupage.org/cloud?z%3A2tW7h3NdudbfpXpeBdmOhhIo7WZMaPVmu05QPJ2N5y8LQ2NAR

OqFADAuMgN4aM47 

ZDROJE 
- https://www.youtube.com/watch?v=zhLEGLLSG6w. 

- http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/horniny/horniny/system.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=iMUWBQaJ22w 

- https://khanovaskola.cz/video/1732-horninovy-cyklus 
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CESTA OD KAMEŇA K HLINE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Vonkajšie geologické procesy 

ISCED 2 / 9.ročník 

ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vymenovať vonkajšie geologické procesy, a 
vonkajšie geologické činitele, ktoré ich vyvolávajú 

 Zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary 
zemského povrchu 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať 

 Navrhnúť postup modelovania  

 Pozorovať  

 Formulovať závery 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať hlavné geologické procesy a ich rozdelenie na vonkajšie a vnútorné  

 Poznať zdroje energie, ktoré ich vyvolávajú   

Riešený didaktický problém 

Pre pochopenie meniaceho sa Zemského povrchu je nevyhnutné poznanie procesu rozrušovania hornín a ich 
následná cesta po zemskom povrchu.  Modelovanie vonkajších geologických procesov pomocou sviečky 
priblíži žiakom podstatu geologických procesov tvarujúcich zemský povrch a teda aj krajinu okolo nás. 

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia 

 Modelovanie 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3-4 štvorčlenné skupiny žiakov) 

 Slovná hra 
 

 Pomôcky na pokusy: krieda, kladivko, sviečka, 
strúhadlo, kameň, hruda hlina 

 Počítač – portál Planéta vedomostí 

 Pracovný list (príloha) 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Analýza výstupov práce – pracovný list, 

 analýza činnosti žiakov (modelovania), 

 rozhovor. 

 

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD.   
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VONKAJŠIE GEOLOGICKÉ PROCESY   

ÚVOD 

Téma Vonkajšie geologické procesy nadväzuje na všeobecné vedomosti o geologických procesoch a zdrojoch energie, ktoré 

ich zapríčiňujú. Žiaci majú osvojené vedomosti o vnútorných geologických procesoch, ktoré sú samostatne preberanou 

témou v rámci tematického celku Neživá príroda a jej poznávanie. Po prebratí témy Vnútorné geologické procesy (s 

nepovinným využitím metodiky „Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku“ vytvorenej pre ZŠ)  sa žiaci v ďalších preberaných 

témach oboznámili so vznikom premenených a vyvretých hornín. Aby si žiaci mohli následne osvojiť vedomosti o usadených 

horninách, je nevyhnutné aby pochopili vonkajšie geologické procesy, ktoré spôsobujú rozpad a rozklad hornín a ich 

následné usadzovanie.      

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 10  MIN.):   
Hlavným zámerom je prostredníctvom demonštračného pokusu motivovať žiakov a povzbudiť k aktívnemu zapájaniu sa do 

riadeného rozhovore, ktorého cieľom je zopakovanie si osvojených pojmov. 

V úvode hodiny rozdeľte žiakov do menších skupín, ideálne do trojíc. Predveďte jednoduchú interaktívnu demonštráciu  – 

rozbitie kriedy (predstavujúcej usadenú horninu – spevnený ekvivalent vápenca) kladivkom. Veďte so žiakmi riadený 

rozhovor položením nasledujúcich otázok.  

Otázky:  

Môže sa vyskytnúť podobný proces v prírode? Čím môže byť podobný proces v prírode spôsobený?  

Žiaci budú pravdepodobne na otázky, odpovedať v tom zmysle, že podobný proces môže byť spôsobený vplyvom zemskej 

príťažlivosti, tlaku alebo pádom po náraze, pri silnom vetre a pod. V riadenom rozhovore si žiaci prepájajú už osvojené 

vedomosti o geologických procesoch a zdrojoch ich energie.  Rozhovor má pomôcť žiakom zopakovať si už skôr osvojené 

potrebné vstupné pojmy a súvislosti, ktoré budú v ďalšej fáze vyučovacej hodiny využívať. Je možné, že žiaci začnú sami 

hovoriť o vplyve Slnka, Mesiaca a Zeme na zemský povrch. Môžete žiakom ukázať (premietnuť) jednoduchú prehľadnú 

tabuľku popisujúcu pôsobenie vonkajších činiteľov vplyvom Slnka, Mesiaca a Zeme, prípadne využiť tabuľku uvedenú v 

učebnici Biológie pre 8. ročník ZŠ na str. 32. (1)   

Pokračujte v riadenom rozhovore. Pýtajte sa žiakov nasledujúce pomocné otázky.  

Otázky:  

Je zemský povrch všade rovnaký? Čím je spôsobená rozmanitosť zemského povrchu? Čo vplýva na formovanie zemského 

povrchu? 

Ukážte žiakom obrázok zobrazujúci Grand Canyon (Príloha D) a opýtajte sa nasledujúcu otázku. 

Otázka:  

Na obrázku ja vyobrazené jedno z najznámejších miest na svete. Viete ako sa volá?  
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Obr.1.     Jedno z najznámejších miest na svete (obrázok s licenciou CC0) 

 

Niektorí žiaci budú možno vedieť určiť, že na obrázku je Grand Canyon. Ak nie, povedzte im túto informáciu. Následne sa 

ich opýtajte nasledujúcu otázku. 

 

Otázka: 

Ako vznikol Grand Canyon?  

Vypočujte si odpovede žiakov. Možno žiaci uvedú, že tento útvar vznikol pôsobením rieky Colorado. Žiakom môžete ukázať 

aj iné prírodné útvary, ktoré sú výsledkom pôsobenia vonkajších geologických činiteľov. Rozdajte žiakom pracovné listy 

(Príloha A) a vyzvite ich, aby vypracovali prvé dve otázky. Pri odpovediach na otázky v pracovnom liste upriamte pozornosť 

žiakov na vonkajšie geologické procesy a činitele, ktoré ich vyvolávajú. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že výsledkom 

pôsobenia vonkajších geologických činiteľov a prebiehajúcich procesov je rôznorodá krajina a tvarovo rozmanitý zemský 

povrch tvorený horninami, skalami, hlinou a pod. 

Následne vyzvite žiaka jednej z pracovných skupín, aby prezentoval odpoveď na otázku č. 1 z pracovného listu (Čo vplýva na 

formovanie zemského povrchu?) ostatným spolužiakom, ktorí môžu odpoveď doplniť. Žiaci budú pravdepodobne 

odpovedať v tom zmysle, že rôzne útvary na zemskom povrchu vznikajú vplyvom zemskej príťažlivosti, tlaku alebo  pádom, 

pri silnom vetre a podobne, teda budú používať terminológiu použitú v predchádzajúcom rozhovore. 

Poznámka: 

Za vznikom Grand Canyonu je dlhý proces posúvania tektonických dosiek a taktiež viaceré vonkajšie geologické procesy.  

Hlavným vonkajším geologickým činiteľom, ktorý sa podieľa dodnes na formovaní Grand Canyonu je rieka Colorado.  

Môžete si zvoliť inú fotografiu, napr. z bližšieho okolia (Súľovské vrchy, Jánošíkove diery a pod.). 

 

Vyzvite jedného žiaka a dajte mu dve prírodniny - kameň a hrudu hliny. Následne sa ho opýtajte výskumnú otázku. 
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Výskumná otázka:  

Môže z kameňa vzniknúť hlina?  

Vyzvite žiakov aby v trojiciach formulovali hypotézu a zapísali ju do pracovného listu v otázke č. 3. Následne ich vyzvite na 

brainstorming k výskumnej otázke. Nie je cieľom definitívne odpovedať na túto otázku. Žiakov pravdepodobne napadnú 

niektoré čiastkové vonkajšie geologické procesy ako je napr.  prenášanie (transport) hornín v prírode, ich rozpad a iné, ktoré 

by mohli potenciálne umožniť vznik hliny z kameňa. Odporúčame nekomentovať žiacke výroky.  

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 15  MIN.):   
V tejto fáze vyučovacieho procesu si žiaci prostredníctvom modelovania priblížia čiastkové vonkajšie geologické  procesy: 

rozrušovanie, prenášanie, usadzovanie a spevňovanie.  Žiaci budú aj v tejto fáze pracovať v trojiciach. Každej trojici dajte 

sviečku a strúhadlo. Vyzvite žiakov, aby s takýmito jednoduchými pomôckami modelovali vonkajšie geologické procesy. Tie 

procesy, ktoré sú schopní s týmito pomôckami modelovať zapíšu ako odpoveď na otázku č. 5. v pracovnom liste. 

 

Úloha 1: 

Modelujte pomocou sviečky a strúhadla vonkajšie geologické procesy. 

 

 

Obr. 2    Ilustračný obrázok modelovania vonkajších geologických procesov, upravené podľa 

    (Geológie pro zvídavé – objevy čekají na tebe, 2014)  

 

Pri modelovaní žiaci bádajú a prepájajú modelovanie s abstraktnou predstavou pôsobenia geologických činiteľov. Žiaci, by 

mali byť schopní na základe modelovania pomenovať čiastkové geologické procesy: rozrušovanie prenášanie usadzovanie 

a spevňovanie. Proces spevňovania môžu pozorovať, keď vosk vystavia tlaku prípadne pôsobeniu slnečného žiarenia (do 

nasledujúcej hodiny).  

Poznámka:  

Neukážte žiakom ilustračný obrázok. Je pravdepodobné, že žiakov najprv napadne nastrúhať kúsky sviečky. Učiteľ ich vyzve 

aby sa pokúsili pomenovať proces, ktorý modelujú. Dbajte na správnu terminológiu žiakov, zvlášť pri zavádzaní nových 

pojmov, vysvetľujte rozdiel medzi zvetrávaním a eróziou, rozpadom a rozkladom hornín. Je možné, že žiakom budú pojmy 

erózia, transport a sedimentácia neznáme. Vysvetlite dané pojmy pomocou ekvivalentov.  

Podľa uváženia, môžu žiaci zdokumentovať modelovanie vo forme fotografií alebo krátkeho videa. 

V riadenom rozhovore pokračujte v preberaní danej témy. Vzhľadom na fakt, že pôsobeniu vonkajších geologických činiteľov 

predchádza zvetrávanie – teda príprava materiálu (horniny), je nevyhnutné, aby žiaci poznali rozdiel medzi mechanickým a 

chemickým zvetrávaním. Možno žiaci použijú pri popise modelovania geologických činiteľov pojmy rozpad a rozklad. Vyzvite 

nastrúhajte kúsky sviečky   kúsky vosku sa kopia na  
papier  

stlačte kôpku voskových  kúsky vosku nechajte  
spadnúť na papier  
transport  erózia sedimentácia  spevnenie  
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ich, aby vyjadrili podstatu týchto procesov. V riadenom rozhovore počas modelovania je vhodné položiť žiakom nasledujúce 

otázky.  

 

Otázky: 

Ako by ste nazvali proces, ktorý práve modelujete? Čo sa musí stať v prírode, aby sa takýto proces vyskytol? Aké geologické 

činitele musia pôsobiť? Myslíte si že rozpad a rozklad v prírode znamená to isté? Čím sú spôsobené? Je rozdiel medzi 

zvetrávaním a eróziou?  

 

Môže sa vyskytnúť u žiakov miskoncepcia, že proces zvetrávania je spojený výlučne s činnosťou vetra. V súvislosti s tým, je 

potrebné predísť nesprávnemu pochopeniu podstaty pojmov mechanické a chemické zvetrávanie a pojmu erózia. Taktiež 

sa môže vyskytnúť u žiakov miskoncepcia, že rozpad a rozklad predstavuje ten istý proces. 

 

Úloha 2: 

Navrhnite, ako by bolo možné modelovať proces chemického zvetrávania pomocou kriedy. 

Úlohou žiakov je navrhnúť modelovanie procesu chemického zvetrávania. Žiaci svoje návrhy diskutujú v trojiciach.. Pýtajte 

sa žiakov nasledujúce otázky. 

 

Otázky: 

Čo rozumiete pod pojmom chemické zvetrávanie? Pôsobenie ktorého vonkajšieho činiteľa je nevyhnutné na to, aby došlo 

k chemickému zvetrávaniu?  

 

Neponúknite žiakom na modelovanie vodu, počkajte, či navrhnú túto pomôcku sami. Následne s nimi diskutujte o pôsobení 

vody ako vonkajšieho geologického činiteľa na horniny. Vyzvite ich, aby porozmýšľali aké pomôcky by potrebovali na 

modelovanie procesu chemického zvetrávania.  

Rozdajte žiakom pomôcky: kriedu, sklenený pohár a vodu. Žiaci v trojiciach modelujú proces chemického zvetrávania. Žiaci 

možno sami navrhnú, že na modelovanie tohto procesu budú potrebovať navyše kyselinu, keďže sa im kriedu v pohári vody 

nepodarí rozpustiť. Dajte im k dispozícii ocot. Počas modelovania procesu sa ich pýtajte nasledujúce otázky? 

 

Otázky: 

Pozorujete nejaké zmeny na kriede po jej ponorení do vody? Je krieda vo vode rozpustná? Pozorujete nejaké zmeny na 

kriede po ponorení do octu? Prečo unikajú z kriedy ponorenej do octu bublinky? Ak by sme do kriedy vo vode pridali pár 

kvapiek octu, prebiehal by experiment? Je dôležité koľko octu (teda kyseliny) prilejeme do pohára? Aký plyn predstavujú 

unikajúce bublinky? Dochádza pri modelovaní procesu k nejakým chemickým zmenám? 

 

Vyzvite žiakov, aby v trojiciach komentovali modelovanie a vyvodili záver z pozorovania, ktorý zapíšu do pracovného listu – 

otázka č. 5. Je pravdepodobné, že žiaci budú formulovať zistenia typu: z kriedy pôsobením octu unikajú bublinky, v octe sa 

krieda rozpúšťa, znižuje sa množstvo octu v pohári a pod. 

Ak máte prístup na internet ukážte žiakom animáciu Chemické zvetrávanie z portálu Planéty vedomostí. Po ukážke animácie 

o chemickom zvetrávaní je úlohou žiakov sformulovať odpoveď na úlohu č.6 v pracovnom liste. Vyzvite ich aby na základe 

doterajších poznatkov odpovedali aj na poslednú úlohu č. 7 v pracovnom liste. V prípade chýbajúceho internetové 

pripojenia, vypracujú žiaci zadané úlohy pomocou dostupnej učebnice. 
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REFLEXIA (CCA 10  MIN.):   
V tejto fáze prejdite v krátkosti žiacke odpovede na jednotlivé otázky (vrátane výskumnej otázky) z pracovného listu 

a venujte pozornosť najmä poslednej úlohe v ktorej žiaci vysvetľujú pojem erózia. Aj keď sa žiaci stretli s týmto pojmom pri 

modelovaní vonkajších geologických procesov v úlohe č. 1 a vypracovaní úlohy č. 4. v pracovnom liste, samotné 

zadefinovanie tohto pojmu, môže byť pre žiakov náročné.  

Ak máte prístup na internet sprístupnite žiakom animáciu Pôsobenie vetra a vody, dostupnú na portáli Planéta vedomostí. 

Upozornite ich, aby animáciu sledovali a pokúsili sa zapamätať si čo najviac informácii. Následne žiakov opäť vyzvite aby 

doplnili informácie do poslednej úlohy v pracovnom liste. V prípade chýbajúceho internetové pripojenia, pracujú žiaci opäť 

s učebnicou.  

Vzhľadom na množstvo nových pojmov precvičte tieto pojmy v slovnej hre tabu. Pravidlá ako aj hracie kartičky sú súčasťou 

Prílohy B. Podporný materiál pre učiteľa obsahujúci najdôležitejšie preberané pojmy je súčasťou Prílohy C.  

Môžete za domácu úlohu zadať zaujímavý domáci experiment.  

 

Úloha 3: 

Nájdi kus kameňa – horninu s prasklinou (prasklinami), do ktorej môžeš naliať vodu. Kameň „zaliaty“ vodou vlož do 

mrazničky. Pokus opakuj dovtedy, kým sa kameň nerozpadne. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Namiesto sviečky je možné použiť na modelovanie niektorých vonkajších geologických činiteľov kriedu. Táto alternatíva 

umožňuje žiakom pri použití kriedy vidieť prepojenie s horninami, keďže krieda predstavuje usadenú horninu - spevnený 

ekvivalent vápenca. Na modelovanie  môžete po rozdrvení kriedy použiť podložku, uložiť ju na šikmo a nastriekať vody do 

kriedy pozorovať rozrušenie, transport, usadenie a na ďalšej hodine aj spevnenie. Na podložke ostanú farebné stopy po 

kriede v miestach kadiaľ voda odnášala čiastočky.  

V prípade, že majú žiaci problém vo fáze reflexie so slovným opisom počas hry tabu, je možné hru pozmeniť podľa 

spoločenskej hry Aktivity (pre bližšie informácie odporúčame metodiku s názvom Zahráme si Tkanivity, vytvorenú pre 

stredné školy), kde majú žiaci možnosť daný pojem vyjadriť  kreslením, prípadne znázorniť pantomímou. V tomto prípade 

však hra prestáva byť slovná, a teda nerozvíja slovnú zásobu. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

ZDROJE 
1. Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 2011, Uhereková, M. a Bizubová, 

M., ISBN 978-80-10-02077-5  

2. Geológie pro zvídavé – objevy čekají na tebe, 2014, Česká geologická služba, ISBN 978-80-7075-869-4, dostupné na 

http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/kniha_GEOLOGIE_PRO_ZVIDAVE_web.pdf 

3. Planéta vedomostí, Animácia Chemické zvetrávanie 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/cinnost_ladovca_vetra_vody_erozia_horniny_ladovec_morske_

usadeniny_suchozemske_usadene_vietor_voda_zvetravanie_t_page3.html 

4. Planéta Vedomostí, Animácia Pôsobenie vetra a vody 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=cinnost_ladovca_vetra_vody_erozia_horniny_ladov

ec_morske_usadeniny_suchozemske_usadene_vietor_voda_zvetravanie_page1&RelayState=http%253A%252F%252Fp
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lanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Ferozia%252C1%252C0%252C0%252Cerozia%

252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Derozia&1 

 

PODPORNÝ MATERIÁL PRE  UČITEĽA 
 

Erózia (lat. erodere = vymieľať) je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského 

povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. Na rozdiel od 

zvetrávania (vlastné rozrušovanie) predstavuje erózia hlavne transport 

zvetraliny. 

 

Zvetrávanie (vlastné rozrušovanie) je súbor fyzikálno-chemických, alebo aj biologických procesov, pri 

ktorých dochádza k rozrušovaniu pevných horninových celkov na malé 

úlomky. 

 

Zvetrávanie spôsobuje rozpad a rozklad hornín a minerálov. 

 

Mechanické zvetrávanie                   spôsobuje rozpad hornín a minerálov. 

 

Chemické zvetrávanie – rozklad      spôsobuje v horninách látkové zmeny. 

 

Biologické zvetrávanie                     spôsobuje rozpad a rozklad hornín a minerálov pôsobením 

činnosti organizmov. 
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ČO OVPLYVŇUJE TVORBU JASKÝŇ? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Neživá príroda a jej poznávanie 
Kras a krasové útvary – krasové jaskyne 

ISCED 2 / 9. ročník  
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vyvodiť záver, že tvorba jaskýň je typická pre 
vápencové podložie 

 Pomocou dát odvodiť alebo potvrdiť predpoklad, 
že vápenec je z hľadiska chemického zloženia 
uhličitan vápenatý 

 Vysvetliť princíp tvorby krasových útvarov 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

 Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať niektoré minerály a horniny, ktoré sa vyskytujú na Slovensku 

 Poznať pojem chemická reakcia, vedieť odlíšiť fyzikálne zmeny od chemických 

 Poznať pojem pH a jeho vzťah ku kyslosti roztoku 

 Poznať zloženie vzduchu, vedieť si predstaviť rozpúšťanie plynnej látky v kvapaline 

 Poznať pojem geomorfologické celky 

Riešený didaktický problém 

Problematika skúmania neživej prírody je vo všeobecnosti na úrovni vzdelávania ISCED2 pomerne neobľúbená ako 
u žiakov, tak aj u učiteľov. S ohľadom na lokálny aspekt by však niektoré témy mohli pôsobiť na žiakov motivujúco – 
takýmto prípadom sú aj krasové útvary, ktoré sú pre Slovensko typické a sú vyhľadávanými turistickými cieľmi. Zámerom 
aktivity je nielen zvýšiť záujem žiakov o problematiku, ale aj docieliť pochopenie, že väčšina riešených problémov má 
v živote skôr interdisciplinárny charakter. O tvorbe krasových útvarov sa totiž v súčasnosti žiaci dozvedajú ako na 
hodinách chémie, tak aj biológie a geografie, avšak pri overovaní vedomostí tieto poznatky nevedia prepájať a využívať. 
Ambíciou metodiky nie je sprístupniť žiakom rôzne (povrchové a podzemné) krasové útvary, ale porozumieť 
podmienkam vzniku krasových útvarov – konkrétne jaskýň. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (vhodné sú 4-5 členné skupiny, 
niektoré úlohy je vhodnejšie realizovať vo dvojiciach) 

 

 Farebne vytlačená mapa geochemického zloženia 
Slovenska a výskytu sprístupnených jaskýň (príloha 1) 

 Farebne vytlačená mapa počtu jaskýň v jednotlivých 
geomorfologických celkoch Slovenska (príloha 2) 

 Pracovný list pre žiaka (príloha 3) 

 Rôzne ukážky materiálov, na ktorých sa bude 
testovať zloženie: ulita slimáka, travertín, grafit (tuha 
s ceruzky), sklo, mramor, drevo, vajcová škrupina 

 Zriedená kyselina chlorovodíková alebo ocot (v 
závislosti od toho, či bude dokazovanie urobené 
demonštračne alebo v skupinách), kvapkadlo 

 Merací systém Vernier alebo Coach, senzor na 
meranie pH (ak nie sú k dispozícii, dá sa táto časť 
nahradiť trasmisívnym vysvetľovaním) 

Vhodný je prístup skupín na internet 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pozorovanie spolupráce a komunikácie žiakov, vyplnená tabuľka, minútový lístok (Príloha 4). 

Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD. 
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KRAS A KRASOVÉ ÚTVARY – KRASOVÉ JASKYNE  

ÚVOD  
Metodika je tvorená tromi cyklami EUR, ktoré na seba nadväzujú. V prvom cykle žiaci zisťujú, že tvorba jaskýň súvisí 

s geologickou stavbou, pretože na niektorých územiach Slovenska sa nachádza väčší a na niektorých menší počet jaskýň. 

V druhom cykle pomocou zaznamenávania dát o reakciách rôznych materiálov s kyselinou chlorovodíkovou (alebo octovou) 

zisťujú, že vápencové horniny sa skladajú z uhličitanu vápenatého a že existuje viacero typov hornín, ktoré sú takéhoto 

charakteru (a môžu sa napríklad líšiť svojim vzhľadom). V treťom cykle zisťujú, že slabá kyselina, ktorá je príčinou vzniku 

krasových útvarov, sa tvorí z dažďovej vody, rozpúšťaním oxidov vo vzduchu. Ambíciou metodiky nie je sprístupniť a spoznať 

rôzne krasové útvary (povrchové a podzemné), ale zistiť podmienky vzniku krasových útvarov. Tvorí teda vhodnú pôdu na 

spoznávanie týchto útvarov na ďalšej vyučovacej hodine (napríklad pomocou fotografií týchto útvarov či internetových 

stránok, s ktorými pracujú žiaci aj v rámci tejto metodiky (http://www.ssj.sk/sk).  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA 1  (CCA 2  MIN.): 
Rozprávajte sa so žiakmi o tom, že na území Slovenska sa, oproti niektorým iným štátom nachádza veľký počet jaskýň 

(identifikovaných vyše 7000, najvyšší počet na obyvateľa v celej Európe). Opýtajte sa žiakov, či už niektorú z jaskýň navštívili 

a či by vedeli na mape približne ukázať kde sa táto jaskyňa nachádzala. Navoďte problém – „myslíte si, že sú jaskyne po 

území Slovenska rozmiestnené rovnomerne? S čím podľa vás môže výskyt jaskýň súvisieť a prečo je Slovensko jednou 

z jaskynných veľmocí?“ Očakávame, že jedným zo žiackych návrhov bude aj to, akými horninami či minerálmi je tvorené 

podložie, v ktorom sa jaskyne nachádzajú či nenachádzajú. Žiaci však môžu priniesť aj iné návrhy (poveternostné podmienky, 

nadmorská výška a pod. – návrhy môžete zaznamenávať a potom sa zamerať na ten, ktorý „potrebujete“ k ďalšiemu 

priebehu hodiny). Svoj predpoklad si žiaci môžu zapísať do pracovného listu (Príloha 3). 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  1  (CCA 8  MIN.): 
Opýtajte sa žiakov, ako by predpoklad (hypotézu), že výskyt jaskýň súvisí s geochemickým zložením (môže byť sformulovaný 

aj žiackou terminológiou) overili a až potom prezentujte úlohu, ktorú budú žiaci riešiť v 4-5 členných skupinách. 

Úloha 1: 

Na mape (Príloha 1) je zaznamenané geologické podložie Slovenska, ale zaznačený je v nej aj výskyt jaskýň, sprístupnených 

verejnosti. Pomocou mapy zisti, či je niektoré podložie pre výskyt jaskýň typické. 

 

Tvorba tabuľky je, podľa overovania, problematickou časťou aktivity. Preto je pod zadaním úlohy 1 TIP (pomôcka) k jej tvorbe 

aj k samotnému postupu: Údaje z mapy si môžeš zaznačiť do tabuľky, ktorú si vytvoríš. Jednom stĺpci vypíš všetky jaskyne, 

pomenovať sa dajú pomocou stránky http://www.ssj.sk/sk, kde nájdeš mapu sprístupnených slovenských jaskýň. U každej 

jaskyne do druhého stĺpca zapíš, ktoré podložie si identifikoval/a. 

 

Samostatná tvorba však vyžaduje premýšľanie nad tým, aké údaje by mala tabuľka obsahovať. Ak dáme žiakom hotovú 

(predpísanú) tabuľku, o túto kognitívnu prácu ich pripravíme, ale na druhú stranu ušetríme čas, pokiaľ ho chceme viac 

venovať inej časti aktivity. Žiaci by si mali uvedomiť, že si jaskyne musia nejako označiť (resp. vyhľadať ich názov) a že 

v druhom stĺpci tabuľky k názvu (označeniu) jaskyne pripíšu príslušné podložie. Tabuľka môže vyzerať nasledovne: 
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Názov jaskyne Geochemické podložie 

...  

...  

...  

...  

 

Pri zaznamenávaní dát, ak majú skupiny k dispozícii internet, môžu teda využiť stránku Správy slovenských jaskýň 

(http://www.ssj.sk/sk/mapa-jaskyn), kde sa im po kliknutí na označenie jaskyne ukáže jej obrázok aj názov.  

Nechajte jednotlivé skupiny prezentovať svoje závery a porovnávať ich medzi sebou. Pri argumentácii záverov môžete 

zisťovať, ako sa vyrovnali s „hraničnými hodnotami“, keď sa nedal presne určiť typ podložia. Ak chcete úlohu zjednodušiť, 

zadajte presné inštrukcie – napríklad že pri „hraničnej polohe jaskyne“ môžu zaznamenať obidve horniny a na konci spočítať 

ich početnosť, prípadne identifikovať takú, ktorá sa nachádzala vždy. 

REFLEXIA 1  (CCA 5  MIN.): 
Tvorí ju aplikačná úloha, v ktorej žiaci svoj záver porovnávajú s celkovým počtom jaskýň v jednotlivých geomorfologických 

oblastiach Slovenska. 

Úloha 2: 

Slovensko je rozdelené na viacero geomorfologických celkov (pozri mapu – príloha 2) – teda častí, ktoré zväčša majú spoločnú 

geologickú minulosť. Počet objavených jaskýň, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých geomorfologických celkoch, je známy 

(príloha 2). Preštuduj si mapu a vysvetli, či údaje z nej podporujú tvoje predchádzajúce zistenia alebo ich vyvracajú.......... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Ak majú žiaci k dispozícii počítače, môžu pracovať s pôvodným zdrojom detailnejšej mapy: 

http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ . Zároveň sa tak zoznámia s mapami na Enviroportále. Tento spôsob práce je časovo 

náročnejší, potrebné je vopred overiť, či je rýchlosť pripojenia dostatočná, inak sa mapy načítavajú veľmi dlho. Na ľavej lište 

enviroportálu (obsah) sa jaskyne nachádzajú v záložke 8 – Chránené územia a prírodné zdroje; následne v záložke 8.2. – 

Ekologicky a kultúrne významné prvky krajiny (8.2.38 sú jaskyne). Po kliknutí na jaskyne v legende (vľavo dole), môžete 

odkliknúť celkovú dĺžku a hĺbku jaskynných systémov, aby vám mapa zobrazovala len počet jaskýň (podľa legendy) 

v jednotlivých geomorfologických celkoch. 

Úloha je aplikačná preto, lebo obsahuje aj nový aspekt – na mape počtu jaskýň sú počty vztiahnuté ku geomorfologickým 

celkom, ktoré nie úplne presne zodpovedajú farebnému členeniu na mape geologického podložia. Žiaci sa musia s týmto 

faktom vyrovnať, vyberať celky, ktoré majú typické podložie aj výrazne nízky či vysoký počet jaskýň. Zároveň môžete so 

žiakmi rozoberať, že údaje sa ťažko medzi sebou porovnávajú, lebo geomorfologické celky majú rozličné rozmery a pýtať sa 

ich, ako by túto situáciu vyriešili (ideálne vztiahnuť počet jaskýň na rozlohu). 

Ak chcete úlohu zjednodušiť, povedzte žiakom, aby vybrali dve približne rovnako veľké oblasti, avšak s výrazne rozdielnym 

počtom jaskýň a aby tieto dve oblasti porovnali z hľadiska geochemickej stavby (z mapy v prílohe 1). 

EVOKÁCIA 2  (CCA 2  MIN.): 
Zaveďte pojem kras, žiaci si jeho charakteristiku zapíšu do pracovného listu (príloha 3).Po uvedomení si toho, že jaskyne sa 

typicky tvoria vo vápencovom prostredí, sa žiakov opýtajte, ako podľa nich vyzerá takáto hornina. Aké má podľa žiakov 

sfarbenie a aké má zloženie? 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  2  (CCA 8  MIN.): 
Povedzte žiakom, že vápenec reaguje s kyselinou chlorovodíkovou tak, že po kvapnutí na neho šumí – vzniká plyn. Zistilo sa, 

že kyselina chlorovodíková reaguje, ale aj nereaguje s viacerými materiálmi, ktorých chemické zloženie presne poznáme. 

Pred žiakmi kvapkajte kyselinu na rôzne materiály, pričom žiaci si do tabuľky zaznamenávajú, či materiál reagoval alebo nie. 

Úlohou žiakov (Úloha 2) je pomocou interpretácie dát prísť na to, ktorá látka v daných vzorkách reaguje s kyselinou a odvodiť 

tak chemické zloženie vápenca ak vedia, že aj vápenec s kyselinou reaguje. 

Úloha 3: 

Vápenec reaguje so zriedenou kyselinou chlorovodíkovou alebo s kyselinou octovou (ocot) tak, že po kvapnutí na neho šumí. 

Tieto kyseliny reagujú aj s viacerými materiálmi, ktorých zloženie poznáme. Pozoruj priebeh reakcie viacerých vzoriek 

s kyselinou. Zaznač, či reakcia prebieha. 

 

Vzorka Zloženie Reakcia 

travertín uhličitan vápenatý, limonit  

grafit uhlík  

mramor silikáty, ílovité hmoty, minerály, uhličitan vápenatý  

vajcová škrupina uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, fosforečnany  

sklo oxid kremičitý  

drevo celulóza, lignín  

 

Nechajte žiakov zapísať si vyhodnotenie skúmania – prvá otázka pod tabuľkou. 

 

Na základe výsledkov vyhodnoť, aké je chemické zloženie vápenca: .................................................... 

 

REFLEXIA 2  (CCA 3  MIN.):  

Opýtajte sa, či na základe experimentu všetky horniny, ktoré sú vápencového charakteru, majú rovnaký vzhľad. Mali by ste 

spolu so žiakmi vytvoriť záver, že jaskyne a aj iné krasové útvary môžu vznikať aj tam, kde je podložím napríklad travertín. 

Pre tvorbu krasových útvarov je dôležitý obsah uhličitanu vápenatého (druhé dve otázky pod tabuľkou). 

Ktoré horniny majú podobné zloženie ako vápenec? ............................................................................. 

Majú všetky horniny vápencového charakteru rovnaký vzhľad? ........................................................... 

................................................................................................................................................................... 

EVOKÁCIA 3  (CCA 2  MIN.): 
Rozprávajte sa so žiakmi o tom, či môže mať priebeh predchádzajúceho pokusu (reakcia s kyselinou) súvis so samotným 

vytvorením jaskyne. Predveďte pokus ešte raz a pýtajte sa žiakov na produkty reakcie ktoré vedia identifikovať. Povedzte, 

že keď ponoríte napríklad škrupinu z vajíčka do kyseliny (aj ocot) na dlhšiu dobu, škrupina (teda uhličitan vápenatý) zreaguje 

úplne celá a produkt tejto reakcie je zjavne rozpustný, lebo v octe nie je vidieť žiadnu tuhú látku. V evokácii dôjdite k záveru, 

že jaskyne sa tvoria pomocou kyslého roztoku, ktorý reaguje s uhličitanom vápenatým. Vzniká produkt, ktorý je rozpustný 

vo vode a odplavuje sa. Vo vápencových podložiach tak vznikajú dutiny – jaskyne. Ako sa však vápenec dostane do kontaktu 

s kyslým roztokom? S akou vodou sa bežne hornina dostáva do kontaktu a aké môže byť jej zloženie? Využívajte poznatky 

žiakov z chémie. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  3  (CCA 10  MIN.): 
Vychádzajte zo záveru z evokácia, že hornina prichádza do kontaktu s dažďovou vodou. Voda v oblaku je v podstate 

destilovaná, avšak destilovaná voda s vápencom zjavne nereaguje. Opýtajte sa žiakov, s čím prichádza voda, ktorá padá na 

zem, do kontaktu – opýtajte sa žiakov na zloženie vzduchu. Môže kyselina vznikať rozpúšťaním niektorej z týchto látok vo 

vode? 

Úloha 4: 

V dažďovej vode, ktorá prechádza atmosférou, sa rozpúšťajú plynné látky. Zistite, ako rozpúšťanie oxidu uhličitého 

ovplyvňuje pH (kyslosť) vody. Množstvo oxidu uhličitého vo vode viete zvýšiť tak, že do nej budete fúkať pomocou slamky 

vydychovaný vzduch. K meraniu pH využite senzor pre meranie pH: 

So žiakmi realizujte pomocou meracích systémov merania pH, ak zvyšujete množstvo oxidu uhličitého vo vode fúkaním 

vydychovaného vzduchu do vody. Viete využiť aj dva senzory (pH a koncentrácia oxidu uhličitého) a tieto dve veličiny dať do 

závislosti. 

Porovnajte hodnoty pH, ak je do vody zavedeného viac oxidu uhličitého (väčšie množstvo výdychov) – údaje môžete 

vyhodnotiť aj graficky. Nechajte žiakov zaznačiť si výsledky skúmania. 

 

 Hodnota pH pred zvýšením množstva oxidu uhličitého: .................................................................... 

 Hodnota pH po zvýšení množstva oxidu uhličitého: .......................................................................... 

 Táto zmena hodnoty znamená, že vyššie množstvo oxidu uhličitého zvyšuje/znižuje kyslosť roztoku. 

 

Vysvetlite žiakom, že okrem prvotných krasových javov, ktoré vznikajú reakciou vápencových hornín so slabou kyselinou 

uhličitou, vznikajú vyzrážaním minerálneho obsahu krasovej vody ďalšie krasové útvary – napríklad kvaple. Následne 

nechajte žiakov hľadať na stránkach http://www.ssj.sk/sk fotografie kvapľovej výzdoby a popisovať ich, ak poznajú definície 

rôznych kvapľových útvarov. 

 

Úloha 5: 

Nájdi na stránkach http://www.ssj.sk/sk fotografie kvapľovej výzdoby akejkoľvek krasovej jaskyne a popíš na nej: 

 - stalaktity, ktoré vznikajú z kvapkajúcej vody a smerujú zhora nadol; 

 - stalagmity, ktoré rastú smerom hore a do strán a väčšinou sú pod stalaktitmi, ktoré naňho privádzajú vodu; 

 - stalagnáty, ktoré vznikajú spojením stalaktitu a stalagmitu. 

 

REFLEXIA 3  (CCA 5  MIN.):   

Povedzte žiakom, že v prípade vyššej koncentrácie kyseliny vápenec reaguje rýchlejšie. 

Úloha 6: 

Vyhodnoťte aj za pomoci predchádzajúceho grafu a informácie o rýchlosti reakcie vápenca, ako môže dlhodobé zníženie pH 

ovplyvniť tvorbu vápencových jaskýň a kvapľov.  
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Poznámka k diagnostike vzdelávacích cieľov: 

Okrem pozorovania skupinovej práce, kde je vhodné hodnotiť schopnosť spolupráce a komunikáciu formatívne, vieme 

sledovať aj rozvoj spôsobilostí vedeckej práce – napríklad kontrolou vytvorených tabuliek a sformulovaných záverov. 

Skupiny tvoria tabuľku, v ktorej je zaznamenaný počet jaskýň v jednotlivých typoch podloží. Vytvorený záver o tom, že tvorba 

jaskýň je typická pre vápencové podložie by mal korešpondovať s údajmi v tabuľke. Tabuľka má mať hlavičku. Záver by nemal 

ignorovať výsledky, ktoré do neho nezapadajú. 

Zároveň vieme diagnostikovať aj kognitívne ciele, otázkami na žiakov (ktoré môžu sledovať rôzne úrovne podľa Bloomovej 

taxonómie). Napríklad: 

Aké podložie je typické pre tvorbu jaskýň a útvarov v jaskyniach?  

Ukáž na mape Slovenska územia, kde sa nachádza veľké množstvo jaskýň a územia, kde sa jaskyne takmer nenachádzajú.  

Pomocou obrázka vysvetli, aké podmienky sú dôležité pre tvorbu jaskýň. Opíš tento proces. 

Predpokladaj, ako ovplyvní tvorbu jaskýň výskyt kyslých dažďov. Porovnaj, ako ovplyvní tvorbu kvapľov. 

 

Každej dvojici žiakov môžete dať zrno alebo semeno z inej rastliny a žiaci uvidia, že škrobové zrná jednotlivých druhov obilnín 

a strukovín majú rôzny tvar aj štruktúru. Prípadne si vopred pripravte z preparátov škrobových zŕn obilnín a strukovín 

fotografie, ktoré následne žiakom sprostredkujete. 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Legenda prílohy 1 obsahuje aj náročné pojmy, ktorým žiaci nerozumejú. Je totižto reálnou mapou z portálu  

http://geo.enviroportal.sk/atlassr/. Práca s takýmto typom dát umožňuje žiakom využívať selekciu – žiaci zistia, že aj keď 

daným pojmom nerozumejú, nebráni im to v riešení výskumnej otázky - pre hľadanie súvislosti medzi geochemickou stavbou 

a výskytom jaskýň nemusia vedieť, čo sú metapsamity a ako vznikajú. Táto časť úlohy má u žiakov podporiť snahu o riešenie 

aj v prípade, že nepoznajú všetky detaily – práve v tejto sfére slovenskí žiaci zlyhávajú v testovaniach PISA (akonáhle sa im 

zdá úloha náročná, resp. obsahuje pojmy, ktoré priamo nevedia vysvetliť naučeným spôsobom, ani sa nepustia do jej riešenia 

– aj keď reprodukcia daných pojmov nie je pre riešenie dôležitá). Metodika nezdôrazňuje rozdiely medzi krasovými 

jaskyňami a ľadovými, na tieto je potrebné upozorniť transmisívne alebo pomocou iných aktivít. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Sériu aktivít je možné doplniť ďalšou vyučovacou hodinou, na ktorej žiaci budú pracovať s internetovými stránkami 

Správy slovenských jaskýň. Žiaci sa chcú často podeliť o vlastné skúsenosti s návštevou jaskýň, preto môžu napríklad vytvoriť 

spoločný buletin, v ktorom budú informácie o jaskyniach, ktoré už navštívili – v ňom môžu využiť vlastné fotografie 

a informácie zo stránok Správy slovenských jaskýň. Takáto príprava informačného materiálu vyžaduje rozdeliť si prácu (zistiť, 

kto bol v ktorej jaskyni), dohodnúť sa v triede na spoločnom formáte (koľko textu ku ktorej jaskyni, ako bude štrukturovaný 

a čoho sa bude týkať), na časovom harmonograme aj čiastkových úlohách, čím hodina nadobudne projektový charakter. 

 

ZDROJE 
http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 
http://www.ssj.sk/sk 
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OHROZENÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – MODEL 

BUDÚCNOSTI 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy  

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 
(2 vyučovacie hodiny) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Zdôvodniť príčiny negatívneho vplyvu 
človeka na životné prostredie 

 Zhodnotiť dôsledky znečisťovania ovzdušia, 
vody a pôdy na život 

 Argumentovať o pozitívach a negatívach 
priemyslu, dopravy, energetiky, 
poľnohospodárstva 

 Diskutovať/argumentovať 

 Manipulovať s pomôckami a skonštruovať model 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať neživé zložky prostredia 

 Poznať závislosť živých zložiek prostredia od neživých zložiek 

Riešený didaktický problém 

Pohľad na znečisťovanie neživých zložiek prostredia z rôznych aspektov umožňuje žiakom uvedomiť si 
dôsledky každodenných činnosti, ktoré predstavujú „základňu“ modelu životného prostredia pre budúce 
generácie. Riadené bádanie s rozsiahlou diskusiou počas celej realizácie umožňuje žiakom prepojiť 
osvojené vedomosti a známe fakty s novými pojmami a prepojiť ich do komplexnejšieho pohľadu na 
problematiku životného prostredia. Diskutovať na známu tému núti žiakov k premyslenej argumentácii 
a zaujatiu postoja. Realizácia metodiky na dvoch vyučovacích hodinách poskytuje dostatok priestoru na 
vyjadrenie názorov a napomáha vytvárať nové podnety na formovanie osobnosti žiaka. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Diskusia 

 Skupinová forma (4 – 5 žiakov) 

 Modelovanie 

 Peer Instruction (rovesnícke vzdelávanie) 

 Počítač s prístupom na internet 

 Pracovný list (Príloha) 

 Pomôcky na tvorbu 3D modelu znečistenia 
životného prostredia (vhodný odpadový materiál, 
lepidlo, kyselina citrónová, ocot, olej, akrylové 
farby a iné) 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Rozhovor, 

 nástroj formatívneho hodnotenia - sebahodnotiaca karta zameraná na zhodnotenie aktivity žiaka pri 
diskusii, 

 hodnotenie vytvorených modelov a návrhu opatrení, ktoré by v modeli predchádzali znečisteniu 
životného prostredia. 

 

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD.
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DÔSLEDKY ZNEČISŤOVANIA VZDUCHU, VODY A PÔDY 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 12  MIN.): 
V úvode ukážte žiakom obrázok planéty zem v minulosti súčasnosti a budúcnosti. Odporúčaný obrázok je 

súčasťou pracovného list. Vyzvite ich, aby vyjadrili čo zobrazuje. Svoj názor môžu zapísať do pracovného listu, 

s ktorým budete priebežne pracovať. 

Veďte so žiakmi riadený rozhovor, ktorého cieľom je uvedenie rozsiahlej problematiky klimatickej zmeny ako 

dôsledku rôznych aktivít človeka od spaľovania fosílnych palív, cez odlesňovanie, či umelo vytvárané vodné 

plochy (bazény) a pod... Keďže životné prostredie ovplyvňujú okrem vymenovaných činností aj mnohé 

každodenné činnosti, opýtajte sa žiakov nasledujúce otázky. 

Otázky:  

Ak idete na nákup zvyknete si vziať zo sebou vlastnú nákupnú tašku? Ak áno akú? 

Ak by ste si nákupnú tašku zabudli doma, kúpili by ste si lacnejšiu plastovú alebo drahšiu látkovú tašku?  

Ako inak, by ste vyriešili problém zabudnutej tašky, ak máte zabezpečiť menší nákup (približne 10 nákupných 
položiek)? 

Pokračujte v diskusii. Pustite žiakom krátke video zobrazujúce „ostrov z plastu“ teda odpad plastov nahromadený 

v oceáne. Video je dostupné na kanáli Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QHK2Zg5OibI. Diskutujte 

o pocitoch, ktoré video u žiakov vyvolá. Hlavným zámerom je vzbudenie záujmu dozvedieť sa viac o známej téme  

vplyvu človeka na životné prostredie budúcej generácie.   

Môžete dať žiakom do pozornosti možnosť zistenia ich podielu na zmene životného prostredia, prostredníctvom 

kalkulačky uhlíkovej stopy http://www.ekostopa.sk/calc/index.php, kde sa môžu dozvedieť koľko planét 

potrebujú pre pokrytie svojich potrieb v základných oblastiach života. Podľa zváženia realizujete aktivitu na 

hodine, prípadne ju zadajte ako domácu úlohu. Môžete sa inšpirovať metodikou s názvom Eko ďalej navrhnutou 

pre stredné školy.  

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
V tejto fáze, by mali žiaci preskúmať aké rôzne činnosti človeka pôsobia na životné prostredie budúcnosti. 

Nadviažte na problematiku nadmernej produkcie odpadu, ktorý končí vo voľnej prírode a opýtajte sa žiakov 

nasledujúcu otázku. 

Otázka:  

Koľko odpadu podľa Vás vyprodukuje priemerný človek za jeden deň?   

Žiaci si zapíšu svoj predpoklad do Pracovného listu, úloha č.1. Diskutujte so žiakmi na uvedenú otázku. Je možné, 

že najčastejšou odpoveďou žiakov bude cca. 1 kg (teda 0,001 t) vyprodukovaného odpadu jedným človekom za 

jeden deň. Následne zadajte žiakom nasledujúcu otázku.  

Otázka:  

Koľko odpadu podľa Vás vyprodukuje za jeden deň celé ľudstvo?   
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V prípade potreby umožnite žiakom pracovať s mobilom, pre vyhľadanie informácii o celosvetovej populácii 

a samotný výpočet. Svoje výpočty žiaci uvedú do pracovného listu v úlohe č.2. Keď žiaci zapíšu svoje vypočítané 

odhady, sprístupnite im údaje zo stránky https://www.theworldcounts.com/ a zadajte nasledujúcu úlohu. 

Úloha 1: 

Vypočítajte na základe informácií dostupných na stránke https://www.theworldcounts.com/, koľko odpadu 

vyprodukuje za jeden deň celé ľudstvo. Porovnajte získaný výsledok s výsledkom, ktorý ste vypočítali na základe 

Vášho predpokladu, v predchádzajúcej úlohe. 

 

Pre prípad nedostupného internetu uvádzame údaj z uvedenej stránky potrebný pre výpočet. 

 

 

Vyzvite žiakov, aby svoje výpočty zapísali do úlohy č.3 v pracovnom liste. Je možné, že žiaci budú mať problémy 

pri počítaní s veľkými číslami. V tom prípade, môžete zvoliť frontálnu formu a riešiť úlohu spoločne. 

Poznámka: 

Pri sprostredkovaní informácií z internetovej stránky www.worldcounts.com, môže automatické načítavanie 

údajov spomaliť prácu zariadenia, na ktorom pracujete. Stránka má slúžiť na ilustráciu vysokých čísel, ktoré 

predstavujú množstvo odpadu, ktoré zaťažuje životné prostredie. Na stránke nájdete údaje o vyprodukovanom 

odpade za rôzne časové úseky. V prípade záujmu môžete zadať žiakom doplňujúcu úlohu, aby vypočítali 

produkciu odpadu za jeden rok. 

 

VYSVETLENIE (CCA 30  MIN.): 
V tejto fáze hodiny vysvetlite žiakom prostredníctvom riadeného rozhovoru širšie súvislosti dôsledkov 

ovplyvňovania životného prostredia. 

Diskutujte so žiakmi, aký typ odpadu je pravdepodobne zarátaný do vyprodukovaného odpadu  prezentovaného 

uvedenou stránkou. V rozhovore zahrňte medzi rôzne druhy odpadu aj elektro-odpad. Opýtajte sa žiakov 

nasledujúce otázky. 

Otázky:  

Kde končí  nepotrebný elektro-odpad (pokazená práčka, televízor, mobil a podobne)?  

Počuli ste o nejakej skládke elektro-odpadu? 

Vymenili ste niekedy fungujúce zariadenie za nejaké iné, modernejšie s lepším výkonom?  

Ovplyvňujeme produkciou odpadu iba svoje okolie alebo aj životné prostredie na inom kontinente? 

Čo môžeš Ty urobiť už dnes, aby si znížil množstvo odpadu z Vašej domácnosti? 

Nechajte žiakov, aby vyjadrili svoje postrehy a názory na danú problematiku. Pustite žiakom krátke video 

ilustrujúce skládku elektro-odpadu v Ghane. Video je dostupné na kanáli YouTube: 
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https://www.bing.com/videos/search?q=ghana+waste+electric&&view=detail&mid=0560A7426BE539A31E230

560A7426BE539A31E23&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dghana%2Bwaste%2Belectric%2

6FORM%3DHDRSC4. Video je v anglickom jazyku, môžete ho prehrať bez zvukového záznamu. Následne 

rozoberte so žiakmi video, v ktorom je podstatné upozorniť žiakov na niektoré fakty, ako je napr. fakt, že elektro-

odpad na skládke v Ghane je z veľkej časti európskeho pôvodu, obsahuje obrovské množstvo ťažkých kovov, 

ktoré sa dostávajú do pôdy, do potravy a môžu spôsobovať rôzne ochorenia miestnych obyvateľov. Pri rozhovore 

môžete využiť všeobecné otázky: 

Otázky:  

Ktoré ľudské aktivity ovplyvňujú čistotu vody vo vodných tokoch, moriach a oceánoch? 

Ktoré ľudské aktivity ovplyvňujú čistotu pôdy - ornice, na ktorej sú pestované obilniny? 

Ktoré ľudské aktivity ovplyvňujú čistotu ovzdušia? 

Ukážte žiakom nasledujúcu mapu. Diskutujte o znečistení vody (pôdy), nielen odpadom, ale aj o znečisťovaní 

vodných tokov v meste a na vidieku. Diskutujte napr. o problematike chýbajúcich kanalizácii v obciach na 

Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Mapa podielu obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu  

https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1276 

Žiaci pravdepodobne sami uvedú chýbajúcu kanalizáciu v obciach, ako zdroj možnej kontaminácie pôdy a vody. 

Možno uvedú aj niektoré dôvody, ako nesprávne osadené odpadové žumpy a presakovanie ich obsahu do okolia. 

Žiaci by mali zovšeobecniť a zhodnotiť, že je veľmi veľa činností, ktorými človek ovplyvňuje stav životného 

prostredia. Spomeňte v rozhovore aj problematiku poľnohospodárskej výroby – hnojenie, postrekovanie 

a podobne. 

Umožnite žiakom prácu s portálom epi.sk, na ktorom si môžu vyhľadať informácie o tom, ako je na tom s 

produkciou a triedením odpadu ich obec. 

Realizujte so žiakmi aktivitu „Fakty a čísla“, v ktorej budú žiaci pracovať v štyroch skupinách s internetovou 

stránkou https://www.europarl.europa.eu/news/sk. Sprístupnite každej skupine jednu z oblastí uvedených 

v tabuľke. Úlohou žiakov je preštudovať si informácie uvedené na stránke, a vypísať si (alebo zapamätať si) 

zaujímavé fakty a čísla, s ktorými oboznámia svojich spolužiakov. Prípadne môžu zaujímavé informácie 

prezentovať priamo z internetovej stránky. 
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Oblasť Odkaz na internetovú stránku 

Textilný odpad 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-

hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20201208STO93327/vplyv-textilnej-

vyroby-a-textilneho-odpadu-na-zivotne-prostredie-infografika 

Komunálny odpad - fakty a čísla 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-

hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20180328STO00751/odpadove-

hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla 

Jedlo ktoré končí v smetiach 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-

hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20170505STO73528/infografika-

miliony-ton-jedla-koncia-rocne-v-smetiach 

Plastový odpad – fakty a čísla 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-

hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20181212STO21610/recyklacia-

plastoveho-odpadu-v-eu-fakty-a-cisla 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 25  MIN.): 
Vytvorte so žiakmi model životného prostredia. Pri zadaní tvorby modelu odporúčame požiadať žiakov o prípravu 

jednotlivých súčastí modelu pred samotnou realizáciou metodiky. Podmienkou tvorby modelu, by malo byť 

využitie odpadu a prírodných materiálov.  

Žiaci môžu vytvárať modely v skupinkách. Vytvorte 3 - 4 modely. Počas tvorby modelov diskutujte o tom, ako sa 

model životného prostredia mení ak ho neprimerane zaťažujeme napr. odpadom, obsahom odpadovej žumpy, 

čiernou skládkou odpadu, modelovaním kyslého dažďa a pod. Pri meniacom sa modeli rozvíjajte u žiakov 

kreativitu. Nechajte nech sami navrhnú spôsob akým budú modelovať kyslý dážď (napr. použitie octu, kyseliny 

citrónovej, ktoré si môžete vopred pripraviť a pod.). Pri tvorbe modelu a modelovaní znečistenia prostredia, by 

mali žiaci dospieť do fázy, keď bude ich „model budúcnosti“ natoľko znečistený, zničený, že bude nepoužiteľný. 

Pri tvorbe modelu a jeho následnom „zničení znečistením“ si môžu žiaci uvedomiť, kam môžu dôsledky 

znečisťovania životného prostredia siahať. Vyzvite žiakov, aby teoreticky navrhli opatrenia, ktoré by v modeli 

predchádzali znečisteniu životného prostredia 

Počas diskusie si vysvetlite pojmy kyslé dažde, skleníkový efekt, klimatická zmena a príčiny, ktoré ich vyvolávajú, 

biodiverzita. Pýtajte sa nasledujúce otázky. Nadviažte na vedomosti, ktoré majú žiaci z chémie, prípadne 

informácie, ktoré mohli zachytiť z médií. 

Otázky:  

Ktoré plyny v ovzduší spôsobujú kyslý dážď? 

Čo sa deje s oxidom uhličitým, ktorý produkujeme? 

Ktoré plyny v ovzduší zodpovedajú za tvorbu skleníkového efektu.  

Akým spôsobom by som vedel prispieť k zníženiu produkcie skleníkových plynov? Ktoré každodenné činnosti by 

som mohol obmedziť alebo úplne vynechať? 

Hromadenie skleníkových plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú všetky organizmy. 

Ako pociťuje človek zmeny klímy?  Vplýva zmena klímy na poľnohospodárstvo?  Bude v budúcnosti dostatok 

potravy pre celé ľudstvo? 

K poslednej otázke premietnite žiakom údaje o raste celosvetovej populácie. Odporúčame stránku 

http://obyvatelstvo.population.city/world/, kde si môžu žiaci zistiť aká bola populácia v deň ich narodenia a ako 
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za posledných 200 rokov vzrástla. S neustále sa rastúcou celosvetovou populáciou prepojte problematiku 

znečisťovania životného prostredia. 

Poznámka: 

V prípade, že sa žiaci menej zapájajú do diskusie, prípadne prebieha výučba dištančnou formou, ponúknite 

žiakom odpovede na jednotlivé otázky vo forme možností a umožnite hlasovanie. Následne vyhodnoťte 

a zovšeobecnite jednotlivé odpovede a formulujte závery. 

 

HODNOTENIE (CCA 8  MIN.): 

Na hodnotenie využite nástroj formatívneho hodnotenia sebahodnotiacu kartu, v ktorej žiak zhodnotí mieru 
zapojenia sa do diskusie počas bádania. 

Sebahodnotiaca karta zameraná na zhodnotenie aktivity žiaka pri diskusii 

Meno: Trieda: Dátum: 

Po diskusii odpovedzte na tieto otázky Vždy, často Niekedy Nikdy 

Počúval som, čo hovoria spolužiaci?    

Predpokladal som, čo povedia?    

Reagoval som na niektorú myšlienku?    

Chcel som tiež niečo povedať, ale spolužiaci 

ma predbehli? 
   

Premýšľam niekedy o tejto téme?    

Vyhodnoťte so žiakmi Sebahodnotiace karty. 

Pri zadaní jednotlivých odpovedí, môžu získať žiaci následné bodové ohodnotenie.  

vždy, často 3 body 

niekedy  2 body 

nikdy  1 bod 

 

Spolu: 13 – 15 bodov:  Téma ma veľmi zaujala, bol som veľmi aktívny – A 

 10 – 12   Niečo som sa naučil, aktívne som diskusiu sledoval – B 

 7 – 9    Nebol som veľmi pozorný, ale viem, o čom to bolo – C 

 5 – 6    Nebavilo ma to vôbec. Ani som sa to nesnažil sledovať – D 
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POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Metodika bola overená v rámci aktivít spojených s Dňom Zeme s odporúčaním realizovať ju ako spojenie 1 VH 

biológie a 1 VH geografie. Tiež je možná realizácia na 1 VH biológie a 1 VH informatiky, počas ktorej by žiaci 

vytvárali interaktívny 3D model životného prostredia v počítačovom programe, prípadne prepojenie s VH 

chémie, pre lepšie pochopenie globálnych zmien. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívnou úlohou vo fáze vysvetlenia po diskusii o problematike kanalizácií môže byť nasledujúca problémová 

úloha, ktorá umožní vysvetlenie širších súvislosti dôsledkov ovplyvňovania životného prostredia na príklade 

poľnohospodárskej výroby.  

Problémová úloha: 

Jednou z činností, ktorými človek v nemalej miere ovplyvňuje životné prostredie je poľnohospodárska výroba. Za 

účelom ochrany poľnohospodárskych plodín pred škodcami sa využívajú pesticídy. Ich nežiadúce účinky sa 

prejavujú najmä na biodiverzite, ktorá sa neustále znižuje. Keďže nie všetky pesticídy sa dostanú do rastliny, časť 

z nich ostáva v pôde a môže zhoršovať jej kvalitu, ako aj kvalitu spodnej vody. Navyše, pesticídy môžu spôsobovať 

úhyn včiel a iných opeľovačov, ktoré sú pre správne fungovanie biotopov nevyhnutné. Taktiež môžu ovplyvňovať 

výskyt niektorých pôdotvorných mikroorganizmov, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v udržiavaní pôdnej štruktúry 

a podieľaní sa na obnove jej kvality. 

Znižovanie biodiverzity vysádzaním monokultúrnych plodín spôsobuje taktiež vyššiu náchylnosť k pôsobeniu 

škodcov. Prečo sú škodce mnohokrát aj napriek zásahu človeka (postrekovaniu pesticídmi, herbicídmi a pod.) 

premnožené? Ktoré podmienky môžu ovplyvňovať ich výskyt  - premnoženie? 

Zdá sa, že používanie pesticídov a hnojív na zvýšenie produkcie poľnohospodárskych plodín je začarovaným 

kruhom, v ktorom pri snahe vylepšiť prírodu a získať z nej čo najviac, zakaždým človek narazí na ďalší problém. 

Existuje  východisko z tohto bludného kruhu?  

Odporúčame portál biospotrebitel.sk, kde v menu po navolení časti Ekologické poľnohospodárstvo, nájdete 

informácie o hlavných zásadách ekologického pestovania rastlín. 

Žiaci pracujú v dvojiciach, najlepšie s použitím vhodnej odbornej literatúry, prípadne s odporúčanými  

internetovými zdrojmi. Pri riešení úlohy, by sa mali zamyslieť nad možnosťou bioprodukcie, nad jej 

charakteristikou, výhodami ako aj nedostatkami. Svoje zistenia formulujú žiaci ako návrh príspevku novinárov, 

ktorí propagujú bioprodukciu.  

ZDROJE 
- https://www.youtube.com/watch?v=QHK2Zg5OibI 

- http://www.ekostopa.sk/calc/index.php 

- https://www.theworldcounts.com/ 

- https://www.bing.com/videos/search?q=ghana+waste+electric&&view=detail&mid=0560A7426BE539

A31E230560A7426BE539A31E23&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dghana%2Bwa

ste%2Belectric%26FORM%3DHDRSC4 

- https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1276 

- https://www.europarl.europa.eu/news/sk 

- http://obyvatelstvo.population.city/world/
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ČO SA STANE, AK...? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Organizmy a prostredie 

ISCED 2/ 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti 

 Vysvetliť pojem ekológia 

 Popísať, čo tvorí prírodné prostredie organizmov 

 Vymenovať ekologické faktory 

 Vysvetliť pojmy prispôsobivosť a znášanlivosť  

 Opísať krivku vplyvu znášanlivosti na život 
organizmu 

 Uviesť aspoň 2 príklady organizmov znášajúcich 
väčší/úzky rozsah vybraného ekologického faktoru 

 Vysvetliť pojem bioindikátor 

 Navrhnúť model (identifikovať a definovať 
nezávislé a závislé premenné veličiny, vzájomný 
vzťah) 

 Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

 Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného modelovacieho postupu 

 Zovšeobecniť výsledky 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vymenovať živé a neživé zložky prostredia 

Riešený didaktický problém 

Modelovanie vzťahov v prírode pomocou dostupného softvéru výrazne pomáha žiakom lepšie porozumieť 

vzťahom medzi organizmami a prostredím. Žiaci s pomocou učiteľa simulujú situácie s rôznymi hodnotami 

ekologických faktorov a všímajú si dôsledky na život vybraných organizmov. Sprístupnenie poznatkov bez 

modelovania neumožňuje žiakom získať dostatočnú predstavu o následkoch zmien ekologických faktorov na 

život daných organizmov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 Skupinová forma 

 

 PC, softvér Coach 6 alebo Coach 7 (spoplatnený) 
 
(Ohľadom informácii k inštalácii môžete 
kontaktovať autora metodiky: 
anna.misianikova@upjs.sk) 

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie činnosti žiakov,  

 predikčná karta,  

 zhrňujúca tabuľka na záver hodiny. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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ORGANIZMY A PROSTREDIE 

ÚVOD  
Téma Organizmy a prostredie je spracovaná ako nezávislá metodika. Tematicky však na ňu nadväzuje metodika Existujú 

vzťahy medzi organizmami? (téma: Živé zložky prostredia).  Uplatnenie oboch metodík pomáha prepojiť poznatky žiakov 

a simulovať pomocou softvéru vzťahy organizmu a prostredia a rôznych organizmov navzájom. Využitie oboch metodík však 

nie je nevyhnutné. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov problémovou úlohou, ktorú riešia s využitím známych poznatkov. 

Problémová úloha: 

Predstavte si, že do záhrady prinesiete 10 myší. Čo sa podľa vás stane? Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

Ďalšie pomocné otázky: Ako sa zmení záhrada? Ako sa bude meniť počet myší? 

Veďte so žiakmi diskusiu o možných zmenách v záhrade. Žiaci možno povedia, že to závisí od toho, aká je záhrada – napr. či 

sú v záhrade vhodné podmienky pre život myší – pýtajte sa žiakov na to, aké podmienky môžu podľa nich ovplyvňovať myši 

– ich kvalitu života, rozmnožovanie, počet a pod. Žiaci by už mali poznať neživé zložky prostredia, ktoré ovplyvňujú živočíchy, 

a teda aj myši. Môžu uviesť aj dostupnosť potravy, vhodnú teplotu, svetlo a pod. Niektorí žiaci možno povedia, že počet myši 

závisí aj od toho, či už v záhrade žili myši aj predtým, prípadne, či je v záhrade dravec, ktorý by myši lovil (napr. mačka). 

 

Povedzte žiakom, že budete uvažovať o zjednodušenom prípade, nebudete brať do úvahy možného dravca myši (Pozn.: 

vzťah dravca a koristi rozoberá práve metodika Existujú vzťahy medzi organizmami?) 

 

Pokračujte výskumnou otázkou: 

Výskumná otázka: 

Ako sa bude meniť počet myší v záhrade? 

 

Žiaci zrejme povedia, že ak v záhrade bude dostatok potravy a vhodné podmienky pre život myši, ich počet bude stúpať. 

Niektorí žiaci možno doplnia, že ak v záhrade nebudú optimálne podmienky pre roznožovanie  a život myší, ich počet sa 

bude zvyšovať iba málo, dokonca sa myši nemusia rozmnožovať a môžu zahynúť. Tieto hypotézy žiakov môžete diskutovať 

s tým, že požiadajte žiakov, aby si načrtli graf (krivku), ako sa podľa nich bude meniť počet myši v záhrade, do zošitov (s 

podmienkou, že v záhrade nie je predátor. Ďalším variantom je, že žiakom rozdáte predikčnú kartu (vytlačenú, 

v elektronickej podobe, alebo im premietnete otázky predikčnej karty a žiaci budú otázky riešiť do zošita).  

 

Dajte žiakom priestor, aby si zaznačili krivku znázorňujúcu zmenu počtu myší. Môžete žiakom povedať, aby do grafu uviedli 

aj čas (znázornili, ako sa bude meniť počet myší v čase, či sa myši premnožia a kedy asi to môže nastať...).  

 

Niektorí žiaci môžu do predikčnej karty zaznačiť aj rôzne situácie – zmena počtu myši pri veľmi dobrých podmienkach, 

priemerných podmienkach, nevhodných podmienkach. Po tom, ako si žiaci načrtnú grafy, požiadajte 1 – 2 žiakov, aby sa 
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podelil so svojou predikciou. Žiaci môžu povedať, že počet myší sa podľa nich do roka strojnásobí pri vhodných podmienkach, 

že bude počet myší rásť a pod. 

Na presnejšie vyjadrenie počtu myší v záhrade by žiaci potrebovali vedieť, ako sa myši rozmnožujú. Môžete im povedať, že 

môžete uvažovať, že na 100 myší sa počas 1 rozmnožovacej periódy narodí ďalších 100 myší a počas roka je takýchto 

rozmnožovacích periód 5 (t. j. za 2,4 mesiaca sa počet myší zdvojnásobí a do roka sa zdvojnásobí počet myši 5x. Tieto údaje 

sú takto prednastavené v softvéri, ktorý budete využívať). 

Vypočujte si predstavy žiakov o zmenách počtu myší v záhrade. Nekomentujte ich predpoklady, iba si ich vypočujte. 

Povedzte žiakom, že si spoločne overíte svoje hypotézy pomocou digitálneho modelovania v softvéri. 

 

Predikčná karta (nepovinné): 

 

Náčrt si žiaci porovnajú po modelovaní v ďalšej časti vyučovacej hodiny. 

 

 

SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku pomocou digitálneho modelovania v softvéri Coach6/7. 

 

Pokračujte riadeným bádaním. Povedzte žiakom, že na overenie ich hypotéz použijete digitálne modelovanie v softvéri. Ich 

úlohou bude sledovať, ako vo vopred pripravenom modely budete meniť vstupné parametre a modelovať zmeny počtu myší 

v záhrade. Môžete žiakom povedať, že vopred pripravený model využíva diferenciálne rovnice. Rovnice v modely sú „ukryté“ 

v schéme, ktorá slúži na jednoduchú manipuláciu so softvérom. Postup inštalácie a ďalšie informácie sú uvedené 

v poznámke. 

Meno žiaka: Trieda: Dátum: 

 

Predstavte si, že do záhrady prinesiete 10 myší.  

1. Čo sa podľa teba stane? Svoje tvrdenie zdôvodni. 

 

 

2. Ako sa bude meniť počet myši v záhrade? Načrtni krivku zmeny počtu myši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol tvoj predpoklad správny?          a) áno                  b) nie                  

 

Zdôvodni a popíš, čo si sa dozvedel. 
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Poznámka: 

Za účelom overovania metodiky je potrebné si vopred nainštalovať do počítača softvér Coach6. Najnovšia verzia je Coach7 

a v prípade, že máte túto najnovšiu verziu zakúpenú, môžete ju využiť, ak nájdete vhodný model. 

Inštalácia softvéru trvá 2 – 3 minúty. 

Link na stiahnutie a inštaláciu softvéru: 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.htm 

Ohľadom informácií k inštalácii môžete kontaktovať autora metodiky: anna.misianikova@upjs.sk 

Pri zatváraní okna nikdy neukladajte zmeny! Došlo by tak k zmenám v prednastavených modeloch, ak ste menili vstupné 

údaje. 

Ak máte záujem získať viac informácií o práci so softvérom, môžete si pozrieť záznam z webinára, kde druhá polovica bola 

zameraná práve na prácu s modelovaním pomocou softvéru Coach. Na webinári však boli predstavené aj postupy 

vytvárania podobných modelov, čo pre vyučovanie danej témy nie je potrebné a náročnosťou je vhodné skôr pre SŠ. Link 

na záznam webinára o modelovaní: https://bbb-

scalelite.science.upjs.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=c2f9bdbc358c334c00e3614bf9d86cf8053a7

2f7-1585898205992 

Ak budete mať ohľadom práce so softvérom otázky, napíšte na tento email: anna.misianikova@upjs.sk 

 

Digitálne modelovanie so softvérom Coach6: 

 

Otvorte softvér Coach6, s touto ikonou:  

Následne zadajte: 0000 

 

Po spustení softvéru kliknite na Súbor, následne zvoľte možnosť Otvor, vyberte možnosť 3. Modelovanie a Modely 

z biológie a vyberte Nekontrolované množenie sa myší. Stačí kliknúť 2x a zobrazia sa 4 okná – okno s problémovou úlohou 

(Modelovaný problém), okno so znázornenými vzťahmi medzi rôznymi premennými (Okno Model), ilustračný obrázok 

(Premnoženie myší) a pripravené osi pre graf znázorňujúci zmeny počtu myší v čase (Populácia). Môžete povedať žiakom, že 

v okne model sú schematicky znázornené väzby a vzťahy medzi veličinami v zadaní, a tiež aj ich hodnoty (napr. počet myší). 

Zadanie v ľavom hornom okne je nasledujúce: 

 
V záhrade žije 10 myší. V jednej perióde rozmnožovania na každých 100 myší sa narodí ďalších 100 myší. V každom roku je 5 
rozmnožovacích periód. Kedy prekročí počet myší v záhrade akceptovateľnú úroveň? (Pozn.: Zadanie nepopisuje, aká je to 
presná hodnota, môžete uvažovať o presných hodnotách v pokračovaní zadania.)  
 
Model spustime zeleným tlačidlom Štart.  
 
Zadanie 1 

 Zistite, po akom čase počet myší prekročí počet 350?  

 Po akom čase počet prekročí pol milióna? (Použite možnosti priblíženia grafu lupou, alebo Lupa automaticky. 
 
Zadanie 2  

 Počas jednej periódy rozmnožovania z každých 100 myší 30 zahynie. Upravte počiatočné hodnoty podľa tejto 
informácie. Prevýši počet myší číslo 350 aj v tomto prípade?  

 Zistite, po akom čase vyhynie populácia 500 myší, ak sa myši prestanú rozmnožovať 
 
Zadanie 3 

 Je možné vhodnou kombináciou PomeruÚmrtí a PomeruNarodení dospieť k stabilnej populácii ?  

 Aký je váš záver?   
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Poznámka: 

Nie je nutné so žiakmi realizovať všetky zadania. Kvôli časovým obmedzeniam zvážte, koľko zadaní chcete modelovaním 

vyriešiť. Odporúčame však túto časť kvôli časovým obmedzeniam vyučovacej hodiny skrátiť na spustenie tlačidla Štart 

(Zelená šípka), zvoliť zobrazenie hodnoty na krivke a zistiť, koľko myší bude v určitom zvolenom čase. Dôležité je, aby si 

žiaci uvedomili nekontrolované množenie sa myší, ich premnoženie a to, že populácia nebude v rovnováhe. 

 

Spustite model zeleným tlačidlom štartom (červená šípka na Obr. 1). Vykreslí sa graf podľa vstupných údajov v zadaní (Obr. 

1). 

 

 
 

Obr. 1:    Prostredie softvéru Coch6 

Spustený model Nekontrolované množenie sa myší s použitím vstupných údajov. 

 

 

Ak chcete zistiť presnú hodnotu počtu myší v danom čase, kliknite na malú modrú šípku (Menu nástrojov), ktorá sa nachádza 

na modrej lište v pravom dolnom okne – zvoľte možnosť Prezeraj (Obr. 2). Následne sa kurzor myši zmení tak, že stačí klikať 

na rôzne body na červenej krivke grafu, čím sa vám ukáže v pravom rohu presný počet myši a časový úsek (Obr. 3).  

 

Čas je v tomto modely znázornený v periódach (1 rok = 5 periód, 1 perióda = 2,4 roka).  

Ako je vidieť z Obr. 3, počet myší v čase t = 5 (t. j. 1 rok) je 320, v čase t = 6 je to už 640, teda počet myší 350 (Zadanie 1 je 

po prekročení 5 periódy, ale ešte pred periódou 6).  
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Obr. 2:    Pravé dolné okno v prostredí softvéru Coch6 

Spustený model Nekontrolované množenie sa myší s použitím vstupných údajov.  

Kliknutím na modrú šípku sa zobrazí ponuka nástrojov, pre prezeranie konkrétnej hodnoty zvoľte nástroj Prezeranie. Potom 

stačí kurzorom myší klikať na vybraný úsek na červenej krivke. 

 

 

Obr. 3:    Prezeranie presného počtu myší v grafe v danom časovom úseku 

Počet myší v danom čase je v prípade použitia nástroja Prezeranie (Obr. 2) znázornený v pravom rohu. Na obrázku je kurzor 

myši na t = 5 (1 rok) a počet myší v záhrade je v tomto čase 320.  
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Poznámka: 

Nepovinné: Ak by ste chceli riešiť ďalšie zadania, čo však nie je nutné pre overovanie a zaberie viac času, je nutné 

prepisovať vstupné údaje v ľavom dolnom okne prostredia (Okno Model). Stačí 2x kliknúť na dané políčko (krúžok alebo 

štvorec v štruktúrovanom modely so znázornenými väzbami), zobrazí sa okno, v ktorom prepíšete údaj. Následne sa opäť 

spustí model cez zelené tlačidlo štart. Nová krivka je červené, predchádzajúca sivá. 

Ak teda chcete riešiť zadanie 2, kliknite 2x na krúžok PomerÚmrtí (Obr. 4) a v zobrazenom okne prepíšete v časti Definícia 

PomerÚmrtí na 0.3 (predtým 0 = 0 úmrtí na 100 narodených myší, 0.3 = 30 úmrtí na 100 myší) (Pozor! Píšete namiesto 

čiarky bodku, teda nie 0,3, ale 0.3).  

Ak by ste chceli napr. riešiť zadanie 2, je nutné kliknúť Nie je nutné so žiakmi realizovať všetky zadania. Kvôli časovým 

obmedzeniam zvážte, koľko zadaní chcete modelovaním vyriešiť. Odporúčame však túto časť kvôli časovým obmedzeniam 

vyučovacej hodiny skrátiť na spustenie tlačidla Štart (Zelená šípka), zvoliť zobrazenie hodnoty na krivke a zistiť, koľko myší 

bude v určitom zvolenom čase. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili nekontrolované množenie sa myší, ich premnoženie a to, 

že populácia nebude v rovnováhe. 

 

 

Obr. 4:    Zmena vstupných údajov v okne Model 

Priblížením kurzora myši na ikony v modely sa zobrazí, čo daná ikona znázorňuje. Šípky znázorňujú vzťahy.  

Tento model ukazuje, že faktor s názvom „PomerNarodení“ ovplyvňuje, koľko myší sa narodí, počet narodených myší (šípka 

„Narodenia“) ovplyvňuje počet myší (červený štvorec „Myši“), ikona „PomerÚmrtí“ znázorňuje faktor ovplyvňujúci počet 

uhynutých myší. 

Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že za podmienok, ktoré sú v tomto modely nastavené ako vstupné podmienky (údaje), 

populácia myší nebude v rovnováhe a bude dochádzať k premnoženiu. K tomuto uvedomeniu stačí spustiť model, 

nemusíte riešiť všetky zadania (je to časovo náročné). Potom sa žiakov opýtajte: 

Otázka: 

Je možné, aby sa v záhrade myši takto nekontrolovateľne množili (v prípade, že nebudeme uvažovať o tom, že v záhrade je 

mačka alebo iný dravec, ktorý by myši lovil? 
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Žiaci môžu mať rôzne názory, vypočujte si ich. Následne otvorte iný model (postup je podobný, ako pri modely 

Nekontrolovné množenie sa myší).  

Kliknite na: Súbor – Otvor – 3. Modelovanie – Modely z biológie a vyberte Kapacita prostredia.  

Opäť model spustite zeleným tlačidlom a diskutujte so žiakmi. 

Tento model znázorňuje opäť myši v záhrade. Myši sa však nerozmnožujú nekontrolovane, ale kapacita prostredia 

obmedzuje ich počet. Pýtajte sa žiakov, čo môže byť pre myši obmedzujúcim faktorom. Žiaci môžu uviesť potravu, ale aj 

priestor, dĺžku života, chorobnosť v dôsledku nedostatku potravy, konkurenciu navzájom a pod. 

Poznámka k inštalácii: 

Na iných hodinách môžete využiť aj ďalšie dostupné modely z biológie, prípadne môžete využiť modely z chémie alebo fyziky, 

ak vyučujete dané predmety. 

Za účelom overovania metodiky je potrebné si vopred nainštalovať do počítača softvér Coach6. Najnovšia verzia je Coach7 

a v prípade, že máte túto najnovšiu verziu zakúpenú, môžete ju využiť, ak nájdete vhodný model. 

Link na stiahnutie a inštaláciu softvéru: 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.htm 

Softvér je spoplatnený. Pre viac informácii môžete kontaktovať autora metodiky: anna.misianikova@upjs.sk 

Pri spustení softvéru je potrebné zadať: 0000 

Pri zatváraní okna nikdy neukladajte zmeny! Došlo by tak k zmenám v prednastavených modeloch, ak ste menili vstupné 

údaje. 

Ak máte záujem získať viac informácií o práci so softvérom, môžete si pozrieť webinár zo záznamu, z ktorého druhá 

polovica bola zameraná práve na prácu s modelovaním pomocou softvéru Coach. Na webinári však boli predstavené aj 

postupy vytvárania podobných modelov, čo pre vyučovanie danej témy nie je potrebné a náročnosťou je vhodné skôr pre 

SŠ. Link na záznam: https://bbb-

scalelite.science.upjs.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=c2f9bdbc358c334c00e3614bf9d86cf8053a7

2f7-1585898205992 

 

 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť výsledky z digitálneho modelovania o vzťahoch organizmu  a prostredia. 

 

Zhrňte so žiakmi závery vyplývajúce z úloh, ktoré ste riešili pomocou modelovania. Žiaci by si mali uvedomiť, že medzi 

organizmami (myši) a prostredím (záhrada) existujú vzťahy a navzájom sa ovplyvňujú. Povedzte žiakom, že takéto vzťahy 

existujú aj v prípade iných organizmom voči prostredia. Poukážte na vzájomnosť týchto vzťahov – nielen prostredie 

ovplyvňuje myši, ale aj myši ovplyvňujú prostredie – napr. znížia dostupnosť potravy a pod. 

Žiaci nech si porovnajú svoje predpoklady (krivky počtu myši) na začiatku hodiny a napíšu krátke zhrnutie (viď úloha 

v predikčnej karte, môžu si poznámky zapísať do zošita). 

ROZPRACOVANIE (CCA 12  MIN.): 
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov súvisiace s danou témou. 

 

V tejto časti si zvoľte spôsob, ako žiakom sprístupniť ďalšie informácie týkajúce sa témy organizmy a prostredie. Žiakov 

zapájajte do diskusie. Môžete použiť obrázky, plagáty a pod. 

Vhodné je, aby ste nové informácie prepájali s problémom na začiatku vyučovacej hodiny. 

Zamerajte obsah tak, aby žiaci vedeli: 
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 Vysvetliť pojem ekológia, 

 popísať, čo tvorí prírodné prostredie organizmov, 

 vymenovať ekologické faktory, 

 vysvetliť pojmy prispôsobivosť a znášanlivosť, 

 opísať krivku vplyvu znášanlivosti na život organizmu, 

 uviesť aspoň 2 príklady organizmov s väčším/úzkym rozsahom znášanlivosti vybraného ekologického faktoru, 

 vysvetliť pojem bioindikátor. 

 

Vhodné je, aby ste nové informácie prepájali s problémom na začiatku vyučovacej hodiny. 

Po sprístupnení nového učiva sa žiakov pýtajte na to, čo tvorí životné prostredie myší v záhrade, aké ekologické faktory 

pripadajú do úvahy. Povedzte im, aby na tomto konkrétnom príklade myší v záhrade vysvetlili pojmy prispôsobivosť 

a znášanlivosť, opísali krivku znášanlivosti na život organizmu. Diskutujte o tom, či je myš domáca organizmom, ktorý 

toleruje väčší alebo úzky rozsah vybraného ekologického faktoru a či môžeme myš označiť ako bioindikátor. 

 

Pri bioindikátoroch vysvetlite žiakom, že bioindikátor nie je organizmus, ktorého prítomnosť je vždy spájaná iba s vysokou 

kvalitou ovzdušia. Častá je miskoncepcia, že lišajníky sú bioindikárorom čistého ovzdušia. Často je to pravda. Sú však známe 

aj také lišajníky, ktoré je možné nájsť aj v podmienkach určitého znečistenia. Okrem toho existujú organizmy, ktoých výskyt 

poukazuje práve na znečistenie prostredia (sú indikátorom znečistenia), napr. larva pakomára vo vode a pod. 

 

HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 
Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov, uvedomiť si rôzne vzťahy medzi organizmom a prostredím a rôzne 

formy adaptácie živočíchov a rastlín na zmenené podmienky prostredia. 

 

Vyberte si 1 z 2 ponúkaných aktivít pre žiakov: 

Variant 1: Aktivita Čo sa stane, ak... (Žiaci zapisujú uvažujú o následkoch zmenených podmienok a zapisujú ich do tabuľky – 

Tab. 1 alebo vytvárajú pojmovú mapu či schému pomocou šípok) 

Variant 2: Zamyslenie sa nad spôsobom adaptácie organizmov na rôzne podmienky prostredia 

 

Postup pre dané varianty 

Variant 1: 

Realizujte so žiakmi aktivitu zameranú na prehĺbenie poznatkov o tom, ako spolu súvisia organizmy a prostredie. Môžete 

žiakom povedať, že táto aktivita sa bude volať „Čo sa stane, ak...?“  

Spôsob realizácie závisí od Vašich preferencií, možností výučby (online/prezenčne) a tiež od času, ktorý máte ešte 

k dispozícii. 

Žiaci môžu pracovať aj vo dvojiciach alebo skupinách s 3 – 5 žiakmi v skupine, ale nie je to podmienka.  

Možnosťou je, že žiakov rozdelíte napr. podľa farieb – časť žiakov bude tvoriť modrý tím, časť červený a zvyšok triedy žltý. 

Dajte žiakom krátky čas na premyslenie podmienok, ktoré sa môžu zmeniť (mali by súvisieť so zmenami prostredia alebo 

vybraných organizmov – napr. premnoženie organizmu, úhyn organizmu a pod.). Každý žiak alebo celý tím si pripraví 1 – 2 

zmenené podmienky. Vyzvite vybraných žiakov, aby sa podelili s ostatnými, aká zmena podmienok prostredia alebo zmeny 

vo vzťahu k vybranému organizmu môžu nastať. Úlohou žiakov bude zapísať tieto podmienky do tabuľky (1. stĺpec - príčina), 

zapísať následok (2. stĺpec – teda čo sa stane, ak...?) a popísať, prečo k predpokladaným následkom podľa nich môže dôjsť 

– zhrnúť v tabuľke, aký je vzťah medzi organizmom a prostredím. Tretí stĺpec dopĺňajte podľa uváženia – možno bude 

postačujúce vyplniť 1. a 2. stĺpec. 

Analógia: Žiaci nemusia dopĺňať tabuľku, ale môžu tvoriť pojmovú mapu, prípadne zapíšu schému pomocou šípok ako 

organizmy ovplyvňujú prostredie a naopak.  

Počas tejto úlohy so žiakmi veďte diskusiu. 

480 / 503



 

 
 

Príkladom môže byť: Príčina: premnoženie myší, následok: úbytok potravy pre ďalšie organizmy 

 

Riaďte diskusiu so žiakmi tak, aby primárne smerovala na vzťahy medzi organizmom a prostredím, nie na vzťahy medzi 

organizmami navzájom – aj keď aj k tomu môže diskusia smerovať, ak žiaci budú uvažovať o vzťahoch a väzbách do hĺbky. 

Môžete žiakom povedať, že diskutovať o vzťahoch medzi organizmami budete na ďalšej hodine. 

 

Žiaci môžu doplniť tabuľku aj na domácu úlohu, môžete to žiakom aj skontrolovať, prípadne na začiatku ďalšej hodiny môžete 

o 2 – 3 príkladoch diskutovať v rámci opakovania. 

 

Tab. 1    Tabuľka pre Variant 1 

Zhrňujúca tabuľka k záverečnej aktivite Čo sa stane, ak...: 

Meno:                                                                       Trieda:                                               Dátum: 

   Čo sa stane, ak... 

príčina následok vzťahy medzi organizmom a 

prostredím 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Alternatívou k tejto úlohe môže byť vytvorenie pojmovej mapy. 

 

Variant 2: Zamyslenie sa nad spôsobom adaptácie organizmov na rôzne podmienky prostredia 

Tento variant je zameraný na premýšľanie o adaptáciách vybraných organizmov na dané prostredie. 

Žiaci by už mali vedieť, že abiotické faktory prostredia pôsobia na organizmy. Medzi abiotické faktory patrí: slnečné žiarenie, 

svetlo (viditeľné svetlo, ultrafialové a infračervené žiarenie), teplo (teplotná odolnosť, vplyv tepla na rastliny a živočíchy), 

vzduch (tlak, hustota, prúdenie vzduchu – vietor, obsah kyslíka a oxidu uhličitého), voda (jej vlastnosti, vplyv na vodné 

organizmy – tlak, hustota a priepustnosť svetla), pôda (pórovitosť pôdy, absorpčná schopnosť pôdy, jej teplota a chemické 

zloženie). 

Samozrejme, existuje aj opačné pôsobenie – pôsobenie organizmov na prostredie. Každý organizmus svojimi životnými 

prejavmi ovplyvňuje okolité živočíchy a rastliny, ale aj neživé zložky prostredia. Napr. zajac – ako bylinožravec poškodzuje 

telá rastlín, na druhej strane však svojimi výkalmi prispieva k ich rastu. Rastliny svojimi koreňmi narušujú horninový podklad 

a podieľajú sa na vývoji pôd. Rastliny pôsobia na klímu, tvorbu kyslíka. 

 

Žiaci by mali diskutovať o vplyve týchto abiotických faktoroch prostredia na organizmy, napr. o vplyve teploty a pod. 

Môžete si vybrať vlastné príklady organizmov, na ktorých budú žiaci hľadať adaptácie na prostredie, v ktorom žijú, prípadne 

môžete využiť Obr. 5 znázorňujúci tzv. Allenovo pravidlo (žiaci si nemusia pamätať názov, dôležité je uvedomiť si adaptácie 

na teplotu prostredia), ukážky rôznych rastlín alebo obrázky – napr. kaktusy, rastliny vyskytujúce sa v horách – nízke, 
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prirastené k zemi a pod. Ukážte žiakom obrázok, podľa ktorého by mali prísť na to, ako sa organizmy morfologicky 

prispôsobujú teplote prostredia. 

Allenovo pravidlo hovorí, že v chladnejších oblastiach majú príbuzné živočíchy kratšie uši, chvosty, zobáky aj telesné výbežky, 

ako v teplejších oblastiach. Je to kvôli povrchu tela, a tým zníženiu strát tepla. Líška polárna má kratšie uši aj ňufák ako líška 

hrdzavá alebo fenek (ten má najväčšie uši aj ňufák). Podobne, rastliny v teplých oblastiach, kde býva často vysoká teplota 

spojená s nedostatkom vody, majú mechanizmy na reguláciu teploty tela pomocou transpirácie (t. j. odparovanie vody 

z listov, tento prechod z kvapalného do plynného skupenstva je spojený so spotrebou tepla). Keďže schopnosť ochladzovania 

pomocou transpirácie je závislá na dostatku vody, majú rastliny v teplých oblastiach aj iné mechanizmy pre ochranu pred 

prehriatím a nedostatkom vody, a to napríklad: 

 silne ochlpený povrch listov, 
 lesklé listy, odrážajúce žiarenie, 
 obmedzenie transpiračnej plochy (kaktusy), 
 vylučovanie silic. 

 

Viac príkladov, ako sa organizmy adaptujú morfologicky, fyziologicky či zmenou sociálneho správania, nájdete v závere 

metodiky, v časti „Pomôcka pre učiteľa“. Vybranú časť materiálu môžete sprístupniť žiakom aj na samostatné štúdium na 

doma. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Žiakov veľmi zaujala simulácia a modelovanie vzťahov medzi organizmami pomocou softvéru. Na začiatku mali 

niektorí učitelia mierne pochybnosti ohľadom náročnosti práce so softvérom Coach. Po osvojení si základov učitelia 

hodnotili softvér ako veľmi prínosný, žiakom modelovanie pomohlo pochopiť danú problematiku. 

2. Pre niektorých žiakov bolo náročné načrtnúť graf a interpretovať zobrazené grafy pri modelovaní. Precvičovaním sa 

však žiaci postupne zlepšovali. 

3. Metodika je podľa učiteľov realizovateľná v rámci 1 vyučovacej hodiny. Postup však umožňuje aj realizáciu na 2 

vyučovacích hodinách, prípadne prepojenie s metodikou „Existujú vzťahy medzi organizmami?“. 

4. Žiaci živo diskutovali, napr. aj o náraste počtu obyvateľov Zeme. 

5. Počas dištančnej úlohy je postup veľmi vhodný na samostatnú prácu žiakov. Vhodné je však zabezpečiť inštaláciu 

softvéru žiakmi ešte pred hodinou, prípadne iba interaktívne demonštrovať modelovanie učiteľom (žiaci si tak 

nemusia inštalovať softvér do vlastných počítačov). 

6. Niektorí žiaci si neuvedomovali, že bioindikátory môžu byť aj organizmy žijúce v znečistenom prostredí (príklad 

znečistenia v mestách s výskytom potkanov a hmyz, bioindikátory znečistenia vôd a pod). 

7. Zaujímavé videá:  

https://zn.sk/australia-gilgandra-extremne-premnozenie-mysi/; https://cz.sputniknews.com/20200613/video-

nejznamejsi-a-nejstrasnejsi-experiment-vesmir-25-jak-se-mysi-raj-stal-peklem-12071501.html. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je realizácia metodiky Čo sa stane, ak... a Existujú vzťahy medzi organizmami? Na jednej 2-hodinovke 

a prispôsobiť tomu aj postup na vyučovaní. 

Postup v metodike je možné realizovať aj videokonferenčne. 

V prípade praktického cvičenia môžete so žiakmi realizovať 2-hodinovku zameranú na modelovanie s tým, že využijete 

viaceré modely z biológie. Takýmto prístupom si žiaci prehĺbia poznatky, prepoja ich, zlepšia svoje spôsobilosti spojené 

s analýzou grafu a pod. 
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ZDROJE 
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka_fenek#/media/S%C3%BAbor:Fennec_Fox_Vulpes_zerda.jpg 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka_fenek#/media/S%C3%BAbor:Fennec_area.png 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka_hrdzav%C3%A1#/media/S%C3%BAbor:Vulpes_vulpes_laying_in_snow

.jpg 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka_hrdzav%C3%A1#/media/S%C3%BAbor:Wiki-Vulpes_vulpes.png 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka_pol%C3%A1rna#/media/S%C3%BAbor:Iceland-

1979445_(cropped_3).jpg 

 

 

Obr. 5    Obrázok znázorňujúci uplatnenie Allenovho pravidla 

A – líška fenek (fenek berberský) a výskyt (B), C – líška hrdzavá a jej výskyt (D), E – líška polárna a oblasti jej výskytu (F). 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúci materiál – adpatácie na prostredie 
Fyziologické, morfologické adaptácie, zmena sociálneho správania 

Na ochranu pred nízkymi teplotami sú vyvinuté rôzne stabilizačné zariadenia. Pri rastlinách dochádza k zníženiu obsahu 

a cirkulácie vody, čo zvyšuje ich odolnosť voči chladu, dreviny z chladných stanovíšť majú drevo suché. Rastliny sa 

pritiskujú k zemi, kde je teplejšie, ako vyššie, vo voľnom priestore, preto na studených miestach rastú plazivé vankúše 

machu, kosodreviny ap. Tepelné vyžarovanie a transpiráciu znižujú i spánkové (nyctistické) pohyby vykonávané v noci 

a počas chladu, kedy sa kvety zatvárajú a čepele listov skladajú k sebe.   

Nadbytočného tepla sa rastliny zbavujú transpiráciou, na výpar 1 g vody sa spotrebuje 2,4 kJ. Získavať vedia len slnečné 

teplo natáčaním asimilačných plôch a kvetov smerom k Slnku (pozitívny heliotropizmus).  Článkonožce dokážu zvýšiť 

telesnú teplotu svalovým pohybom, hmyz najčastejšie chvením a kmitaním krídel, pričom sa jeho telesná teplota zvýši 

až na 34-36°C. Až po dosiahnutí potrebnej teploty pre normálnu svalovú činnosť hmyz odlieta. Podobne aj zimomriavky 

a triaška cicavcov má za úlohu zvýšiť teplotu organizmu svalovou aktivitou. Značne rozšíreným mechanizmom na 

zvýšenie telesnej teploty je sociálna termoregulácia. Jednoduchým zhromaždením a vzájomným pritlačením viacerých 

jedincov sa zmenšuje celkový spoločný povrch vystavený vonkajšiemu prostrediu.   

Obdobne je podmienené aj zohrievanie mláďat rodičmi, zimné sústreďovanie sa do zhlukov pri niektorom hmyze, 

obojživelníkoch a hadoch alebo tvorba kolónií tučniakov pri ich zimovaní na pevnine ap.   

Kombináciu fyziologickej termoregulácie a sociálneho správania sa vykazujú včely. Prezimujú nakopené na sebe a časť 

ich vibruje krídlami, čím sa uvoľňuje teplo zo svalovej činnosti. Pri vysokých teplotách v úli zasa chvením krídel zaisťujú 

ventiláciu a výdatne znižujú teplotu prostredia. Mravce stavajú svoje hniezda na výslnných expozíciách, tzv. teplotná 

anténa. Mravce rodu Formica zakrývajú na noc otvory do mraveniska, aby obmedzili únik tepla atď.  

 

Morfologické adaptácie organizmov na chlad sú rôzne. Rastliny v chladných cirkumpolárnych a horských polohách sú 

podstatne menšie ako tie, ktoré vyrastajú v teplejších oblastiach, napr. trpasličie formy púpavy v horách alebo trpasličie 

brezy a vŕby v tundre. Horské rastliny sa často chránia pred chladom aj hustým ochlpením, napr. p lesnivec, poniklec 

atď. Takisto vtáky a cicavce z chladných oblastí majú hustejšie operenie, resp. srsť atď. Podobne chĺpky, šupiny, zámotky 

a kokóny hmyzu majú okrem ďalších funkcií aj úlohu chrániť organizmus pred chladom. Systematicky príbuzné 

bezstavovce sú často väčšie v chladnom prostredí, napr. perloočky v horských a severských jazerách bývajú väčšie než 

v teplých vodách. Medúza Cyanea arctica dorastá v tvare zvonu v Arktickom mori až 2 m v priemere, kým v teplejšom 

Severnom mori iba 40-50 cm.   

Ektotermné stavovce sú často väčšie v teplej klíme, napr. tropické veľhady sú väčšie ako hady mierneho podnebného 

pásma. Aj ropuchy v strednej Európe sú väčšie ako v severnej Európe a pod.  Pri endotermných živočíchoch, ktoré sa 

prevažne alebo stále zdržiavajú vo voľnom atmosférickom prostredí (epiedafické druhy), sa uplatňuje zákonitosť o 

vzťahu medzi veľkosťou tela a relatívnou veľkosťou povrchu. Čím je objem tela väčší (a tvar zavalitejší), tým má živočích 

relatívne menší povrch a preto menej tepla odovzdáva do okolia, napr. medveď hnedý v strednej Európe dosahuje 150-

250 kg, v chladnejších podmienkach Sibíri váži už 500 kg a jeho najsevernejšie populácie na Aljaške a Wrangelovom 

ostrove (rasa kodjak) dosahujú hmotnosť nad 700 kg. Polárny medveď biely môže dosiahnuť až 1000 kg.   

Z takýchto pozorovaní vychádza Bergmannovo pravidlo, podľa ktorého vtáky a cicavce v chladných oblastiach sú väčšie 

ako rovnaké, či príbuzné druhy v teplých oblastiach. Toto pravidlo neplatí pre sťahovavé vtáky a pre drobné cicavce, 

ktoré prežívajú väčšinu svojho života v špecifických mikroklimatických podmienkach svojich nor alebo pod snehom, 

napr. lumíky.   

Fyziologická potreba čo najviac zmenšiť telový povrch, aby sa obmedzil odvod tepla, vedie k tomu, že cicavce zmenšujú 

telové výčnelky - ušnice a krk (Allenovo pravidlo), napr. polárny zajac belák má celkom krátke ušnice, kým zajace v 

teplých krajinách ich majú veľké, slúžia im aj na odovzdávanie tepla z tela. Podobne líška polárna má uši celkom drobné, 

ukryté v srsti, kým európska líška obyčajná ich má stredne veľké a fenek, ktorý obýva horúce africké púšte, má 

mimoriadne veľké ušnice. Cicavce a vtáky žijúce v chladných oblastiach majú nielen hustejší a dlhší telový pokryv, ale 

vytvárajú aj vrstvy podkožného tuku, ktorý im slúži ako tepelný izolátor. Veľmi hrubé vrstvy podkožného tuku majú 

živočíchy studených cirkumpolárnych vôd (tučniaky, plutvonožce a veľryby). 
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EXISTUJÚ VZŤAHY MEDZI  ORGANIZMAMI? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Živé zložky prostredia 

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti 

 Vysvetliť rozdiel medzi jedincom a populáciou 

 Popísať základné vlastnosti populácie 

 Vymenovať príklady vzťahov medzi organizmami 

 Vysvetliť na konkrétnych príkladoch pojmy: 
konkurencia, predácia, parazitizmus, symbióza 

 Diskutovať o dôsledkoch narušenia rovnováhy 
medzi organizmami 

 Navrhnúť model (identifikovať a definovať 
nezávislé a závislé premenné veličiny, vzájomný 
vzťah) 

 Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

 Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného modelovacieho postupu 

 Zovšeobecniť výsledky 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť vzťah medzi organizmom a prostredím 

 Vysvetliť pojem prispôsobivosť a tolerancia 

 Popísať graf znázorňujúci vplyv znášanlivosti na život organizmu 

 Vymenovať neživé zložky prostredia 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa učia porozumieť vzťahom medzi organizmami na základe digitálneho modelovania pomocou 

dostupného softvéru. Model umožňuje žiakom chápať rôzne vzťahy a prepojenosť medzi organizmami. Žiaci 

si lepšie uvedomujú význam rovnováhy, ako aj dôsledky jej narušenia. Bez použitia simulácie si žiaci 

v dostatočnej miere len veľmi ťažko chápu širšie dopady narušenej rovnováhy v prírode. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Frontálna forma 

 

 PC, softvér Coach 6 alebo Coach 7 (spoplatnený)  
 
(Ohľadom informácií k inštalácii môžete 
kontaktovať autora metodiky: 
anna.misianikova@upjs.sk) 

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pozorovanie činnosti žiakov,  

 minútový lístok. 

 

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.  
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ORGANIZMY A PROSTREDIE 

ÚVOD  
Téma je spracovaná ako nezávislá metodika. Tematicky však nadväzuje na metodiku Čo sa stane, ak... (téma: Organizmy a 

prostredie).  Uplatnenie oboch metodík pomáha prepojiť poznatky žiakov a simulovať pomocou softvéru vzťahy organizmu 

a prostredia a rôznych organizmov navzájom. Využitie oboch metodík však nie je nevyhnutné. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Postup v prvej časti závisí od toho, či ste predtým uplatnili postup z metodiky Čo sa stane ak... 

Ak ste so žiakmi modelovali vzťah medzi organizmom a prostredím, nadviažte na problém s premnožením myší. Ak ste 

nevyužili postup zo spomínanej metodiky a nemodelovali ste vzťahy medzi organizmami pomocou softvéru Coach, rozšírte 

modelovanie o model nekontrolovaného množenia sa myší (viac informácií nájdete v metodike Čo sa stane, ak...). 

EVOKÁCIA  (CCA 17  MIN.): 
Zámer: Zaujať žiakov problémovou úlohou, ktorú riešia s využitím známych poznatkov. 

Problémová úloha: 

Predstavte si, že do záhrady prinesiete 2 králikov. Čo sa podľa vás stane? Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

Ďalšie pomocné otázky: Ako sa zmení záhrada? Ako sa bude meniť počet zajacov? 

 

Diskutujte so žiakmi o možných dôsledkov zavlečenia králika do záhrady. Žiakom, ktorí simulovali pomocou softvéru Coach 

vzťahy medzi organizmami, to bude zrejme pripomínať analogickú úlohu s nekontrolovaným množením sa myší. Po diskusii 

so žiakmi pokračujte rozvinutím problémovej úlohy: 

V 18. storočí si jeden farmár priniesol do Austrálie niekoľko králikov divokých.  

Pokračujte výskumnou otázkou: 

Výskumná otázka (môže byť súčasťou minútového lístka): 

Ako sa menil počet králikov divokých v Austrálii? 

 

Žiaci nech si zapíšu svoje predikcie do zošitov. 

Pokračujte simuláciou pomocou stránky: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_sk.html 

Na stránke máte k dispozícii 2 možnosti – úvod a laboratórium. Simulácia v časti „úvod“ ponúka základné možnosti, v časti 

„laboratórium“ je simulácia obohatená o viac možných mutácií podmieňujúcich vzhľad králikov. 

Začnite v časti úvod. Zobrazí sa prostredie pre simuláciu zmeny počtu králikov (Obr. 1). Povedzte žiakom, že pre 

zodpovedanie výskumnej otázky použijete simuláciu. Na začiatku bude do simulácie zahrnutý iba 1 králik, preto sa nebude 

meniť počet králikov. Kliknutím na žlté tlačidlo „Pridať partnera“ sa bude postupne zvyšovať počet králikov. Číslo generácie 

králikov sa zobrazí pod ružovým krúžkom, kde plynie čas pre jednotlivé generácie. Žiaci si budú všímať, ako narastá počet 

králikov, až im simulácie ukáže, že „králiky ovládli svet“ – dôjde k ich premnoženiu. 

Pýtajte sa žiakov, prečo k tomu došlo. Žiaci zrejme povedia, že králiky nehynuli, nebrali sme do úvahy chorobnosť, dĺžku 

života, ani predátora. Pýtajte sa žiakov, aké živočíchy chytajú králiky v prírode. Žiaci môžu uvádzať rôzne dravce, vrátane 

líšok, vlkov alebo vtákov. Diskutujte so žiakmi a pokračujte simuláciou. 
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Kliknite na oranžové tlačidlo vpravo na obnovenie simulácie. Opäť pridajte králikovi partnera a pridajte vlkov (stačí zakliknúť 

prázdny štvorec vedľa vlkov). Po krátkom čase od zakliknutia možnosti „vlci“ sa v simulácii objavia vlky, ktoré budú loviť 

zajacov a znižovať tak ich počet. Ak vlkov pridáte hneď na začiatku, vlky vychytajú všetkých králikov. 

Simuláciu uskutočnite opäť, a to tak, že vlkov pridáte až keď bude králikov viac (napr. v generácii 5). Môžete doplniť aj 

simuláciu zajaca s hnedou srsťou, prípadne nedostatok potravy. 

 

 

 

Obr. 1:    Simulácia počtu králikov 

 

Diskutujte o výsledkoch prácu so simuláciou. Žiaci by si mali uvedomiť závislosť počtu zajacov nielen od (nedostatku) potravy, 

ale aj od vlkov, ktoré zajaca lovia. Vysvetlite žiakom, že medzi králikmi a vlkmi existuje vzťah – vzťah dravec (vlci) a korisť 

(králiky). 

Pýtajte sa žiakov na to, čo sa podľa nich stalo s králikom divokým v Austrálii. Králik divoký v Austrálii nemal prirodzeného 

predátora, preto sa začal v Austrálii nekontrolovane množiť. Viac informácií o dôsledkoch zavlečenia králika divokého do 

Austrálie nájdete v závere metodiky v časti „Pomôcka pre učiteľa, Doplňujúce informácie“. 

Povedzte žiakom, aby načrtli graf, ktorý by vyjadroval zmenu počtu králikov a počtu vlkov. Môže to byť pre žiakov náročné. 

Mali by si však uvedomiť, že ak klesne počet králikov, vlci nebudú mať dostatok potravy, čo nepriaznivo ovplyvní populáciu 

vlkov. V dôsledku toho bude nižší počet predátorov pre králiky, čím budú mať vhodné podmienky na množenie sa a zvýši sa 

ich počet. Zvýšenie počtu králikov bude opäť vplývať na vlkov, tie budú mať dostatok potravy a tak sa zvýši ich populácia, čo 

však negatívne ovplyvní počet zajacov a pod. Ak je vzťah medzi králikmi a vlkmi v rovnováhe, bude sa tento cyklus opakovať. 

Pokračujte modelovaním vzťahu medzi králikmi a líškami pomocou softvéru Coach6. 

Poznámka: 

Za účelom overovania metodiky je potrebné si vopred nainštalovať do počítača softvér Coach6. Najnovšia verzia je Coach7 

a v prípade, že máte túto najnovšiu verziu zakúpenú, môžete ju využiť, ak nájdete vhodný model. 

Link na stiahnutie a inštaláciu softvéru: 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.htm 
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(Ohľadom informácii k inštalácii môžete kontaktovať autora metodiky: anna.misianikova@upjs.sk) 

Pri spustení softvéru je potrebné zadať: 0000 

Pri zatváraní okna nikdy neukladajte zmeny! Došlo by tak k zmenám v prednastavených modeloch, ak ste menili vstupné 

údaje. 

Ak budete mať ohľadom práce so softvérom otázky, napíšte na tento email: anna.misianikova@upjs.sk 

 

Digitálne modelovanie so softvérom Coach6: 

 

Otvorte softvér Coach6, s touto ikonou:  

Následne zadajte: 0000 

 

Po spustení softvéru kliknite na Súbor, následne zvoľte možnosť Otvor, vyberte možnosť 3. Modelovanie a Modely 

z biológie a vyberte Zajace a líšky. Stačí kliknúť 2x a zobrazia sa 4 okná – okno s problémovou úlohou (Modelovaný problém), 

okno so znázornenými vzťahmi medzi rôznymi premennými (Okno Model), ilustračný obrázok (Zajace a líšky) a pripravené 

osi pre graf znázorňujúci zmeny počtu zajacov a líšok v čase. Môžete povedať žiakom, že v okne model sú schematicky 

znázornené väzby a vzťahy medzi veličinami v zadaní, a tiež aj ich hodnoty (napr. počet zajacov/líšok).  

 

Riešte zadanie v softvéri Coach6, modelujte vzťah zajacov a líšok, ktorý je analogický, ako vzťah králikov a vlkov. Žiaci by si 

na základe analýzy krivky mali lepšie uvedomiť, ako populácia zajacov a líšok navzájom súvisí.  

Poznámka k inštalácii: 

Na iných hodinách môžete využiť aj ďalšie dostupné modely z biológie, prípadne môžete využiť modely z chémie alebo fyziky, 

ak vyučujete dané predmety. 

Za účelom overovania metodiky je potrebné si vopred nainštalovať do počítača softvér Coach6. Najnovšia verzia je Coach7 

a v prípade, že máte túto najnovšiu verziu zakúpenú, môžete ju využiť, ak nájdete vhodný model. 

Link na stiahnutie a inštaláciu softvéru: 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.htm 

Softvér je spoplatnený a pri inštalácii je potrebné zadať heslo. 

(Ohľadom informácii k inštalácii môžete kontaktovať autora metodiky: anna.misianikova@upjs.sk) 

Pri spustení softvéru je potrebné zadať: 0000 

Pri zatváraní okna nikdy neukladajte zmeny! Došlo by tak k zmenám v prednastavených modeloch, ak ste menili vstupné 

údaje. 

Ak máte záujem získať viac informácií o práci so softvérom, môžete si pozrieť webinár zo záznamu, z ktorého druhá 

polovica bola zameraná práve na prácu s modelovaním pomocou softvéru Coach. Na webinári však boli predstavené aj 

postupy vytvárania podobných modelov, čo pre vyučovanie danej témy nie je potrebné a náročnosťou je vhodné skôr pre 

SŠ.  

Link na záznam: https://bbb-

scalelite.science.upjs.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=c2f9bdbc358c334c00e3614bf9d86cf8053a7

2f7-1585898205992. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Zhrnúť výsledky z digitálneho modelovania o vzťahoch medzi organizmami 

V tejto časti zhrňte výsledky z modelovania. Doplňte ďalšie vzťahy medzi organizmami. 
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Žiaci by mali vedieť: 

 Vysvetliť rozdiel medzi jedincom a populáciou, 

 popísať základné vlastnosti populácie, 

 vymenovať príklady vzťahov medzi organizmami, 

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch pojmy: konkurencia, predácia, parazitizmus, symbióza. 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov. 

 

Rozdeľte žiakov do skupín (3 – 45 žiakov/skupinu). Každá skupina uvedie aspoň 2 príklady organizmov, prípadne žiakom 

uveďte Vy príklady organizmov. Príklady organizmov napíšte na tabuľu. Úlohou žiakov bude určiť väzby/vzťahy medzi 

organizmami. Žiaci môžu vzťahy medzi organizmami znázorniť pomocou šípok. Povedzte im, aby nad šípky vyjadrujúcimi 

vzťah medzi organizmami napísali, o aký vzťah ide, prípadne uviedli doplňujúce informácie. 

 

Nechajte žiakom určitý čas na prácu v skupine, potom spoločne s účasťou všetkých skupín načrtnite vzťahy medzi 

organizmami pomocou šípok a komentárov. Môžete odmeniť skupiny, ktoré určili vzťahy medzi organizmami správne a našli 

vzájomné prepojenia, ktoré vedeli vysvetliť. 

 

Žiaci však môžu mať s niektorými príkladmi problém, pomôžte im vysvetliť tieto vzťahy.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Žiakov zaujala hlavne simulácia množenia sa králikov za rôznych podmienok.  

2. Metodika nadväzuje na metodiku Čo sa stane, ak....?, v prípade implementácie oboch metodík bolo porozumenie 

témam výrazne lepšie, žiaci už chápali význam modelovania z predchádzajúcej hodiny. 

3. Tablety umožnili žiakom vyskúšať si simuláciu na stránke samostatne, meniť podmienky. Počas dištančnej výučby 

je to veľmi vhodná úloha. 

4. Niektorí žiaci mali v úvode  hodiny problém s opísaním  krivky vplyvu znášanlivosti na život organizmu, načrtnutím 

grafu, ktorý by vyjadroval zmenu počtu králikov a počtu vlkov (potrebné usmernenie, doplnenie informácií). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
1. Alternatívou je realizácia metodiky Čo sa stane, ak... a Existujú vzťahy medzi organizmami? Na jednej 2-hodinovke 

a prispôsobiť tomu aj postup na vyučovaní. 

2. Postup v metodike je možné realizovať aj videokonferenčne. 

3. V prípade praktického cvičenia môžete so žiakmi realizovať 2-hodinovku zameranú na modelovanie s tým, že 

využijete viaceré modely z biológie. Takýmto prístupom si žiaci prehĺbia poznatky, prepoja ich, zlepšia svoje 

spôsobilosti spojené s analýzou grafu a pod. 

ZDROJE 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_kr%C3%A1l%C3%ADka_divok%C3%A9ho_v_Austr%C3%A1lii 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúci materiál – dôsledky zavlečenia králika divokého do Austrálie 
 
Dôsledky zavlečenia králika divokého do Austrálie Hoci je králik divoký (Oryctolagus cuniculus) vo svojej pôvodnej 

domovine v južnej Európe v niektorých oblastiach dokonca na pokraji vyhynutia, mimo Európy sa považuje za invázny 

druh. V Austrálii je radený medzi najnebezpečnejšie invázne druhy vôbec, jeho premnožená populácia spôsobuje 

obrovské škody a kontrola jeho populácie si vyžaduje pravidelne veľké finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Viac 

ako 200 rokov trvajúca invázia je klasickou ilustráciou živočíšnej invázie, jej deštruktívneho vplyvu na pôvodné 

ekosystémy a tiež toho, ako s ňou človek má (aj nemá) bojovať. Európsky králik divoký sa dostal do Austrálie s prvými 

loďami v roku 1788 a potom bol zavlečený do Tasmánie. Prvé divoko žijúce populácie boli zaznamenané v roku 1827 v 

juhovýchodnej Tasmánii. Rapídny rast králikov divokých však začal až v roku 1859,keď austrálsky farmár Thomas Austin 

priviezol 24 králikov a 5 zajacov a na Vianoce ich vypustil na svoj pozemok vo Viktórii. Z tohto parku sa králiky postupne 

rozšírili na sever a na západ a v roku1866 boli objavené v Kapundii v južnej Austrálii. V priebehu 15 rokov sa rozšírili do 

Nového Južného Walesu a ich populácia vzrástla na odhadom 2 milióny jedincov. Už v roku 1890 dosiahli populácie 

králikov niektorých oblastiach taký kritický počet, že nimi spôsobené škody začali dosahovať obrovské rozmery a ľudia 

pochopili, že je potrebné zasiahnuť. Bola už však neskoro a situácia sa vymkla kontrole. Početné populácie králikov pre 

svoje prežitie spotrebujú enormné množstvo vegetácie, čo pripravuje dobytok a pôvodné bylinožravce o potravu. 

Dochádza tiež k rozsiahlej erózii a zosuvu úrodnej pôdy. Celkové finančné škody sa pre poľnohospodárov vyčísľujú na 

viac ako pol miliardy eur ročne. Katastrofálny je vplyv premnožených králikov na domácu faunu, ktorá nemá šancu v 

takejto konkurencii, ktorá jej likviduje potravu, obstáť. Králikom sa pripisuje omnoho väčší podiel na vymiznutí takmer 

1/8 všetkých pôvodných druhov cicavcov v Austrálii (ku ktorému došlo v priebehu 20. storočia), teda väčší podiel ako 

všetkých zavlečených predátorov dohromady. Prvotné pokusy o zníženie počtu králikov sa zameriavali na využitie 

prirodzenej konkurencie malých klokanov wallaby a pôvodných dravcov, ktorí mali králikov považovať za korisť. Tieto 

predpoklady však boli mylné a neuspeli ani pokusy s jedmi, pascami a cieleným lovom. Nasledoval zdanlivo logický krok 

so snahou nastoliť rovnováhu, a to redukcia počtu králikov cez prirodzených predátorov. Neuvážené nasadenie líšok a 

mačiek je považované za jeden z najhorších prípadov, kedy sa snaha napraviť predchádzajúce chyby zvrhla vďaka ďalším 

chybám v znásobeniu katastrofy. Oba druhy sa tiež enormne premnožili a rozšírili zoznam najnebezpečnejších 

inváznych druhov. Líšky a mačky síce lovia králiky aj v austrálskych podmienkach, ale uprednostňujú konzumáciu 

pôvodných drobných vačkovcov (napr. malých klokanov a pod.) a vtákov, ktoré sú ľahšou korisťou ako rýchly králik. 

Niektoré druhy drobných vačkovcov boli v dôsledku invázie líšok a mačiek ohrozené vyhynutím.  

Nasledoval pokus o zastavenie rozširovania oblasti zamorenej králikmi pomocou plota. V roku 1907 zapádoaustrálska 

vláda dokončila najdlhší plot proti králikom na svete, dlhý 1833 kilometrov. V dobe, keď bol plot dokončený, však bolo 

na druhej strane toľko králikov, že nemal žiadny význam. Boj s králikmi prešiel do ďalšieho štádia. V 50.tych rokoch 20. 

storočia bol v Austrálii vysadený vírus myxomatózy. Hoci sa populácia králikov pôsobením vírusu znižovala, bolo jeho 

ďalšie použitie zamietnuté pre neúčelnosť. Neskôr však bolo prehodnotené opätovné použitie tohto vírusu. Skúšobné 

verzie sa testovali v Británii, Dánsku, Švédsku a južnej Austrálii. Tie však boli neúspešné a neskôr bol vyvinutý vírus, 

ktorý mal byť efektívny iba na určité živočíšne druhy. Myxoma vírus bol nakoniec uvoľnený na piatich rôznych miestach 

v údolí rieky Murray v južnej časti Nového Južného Walesu. Na začiatku bol veľmi účinný a až 99,9% nakazených králikov 

zahynulo a celková populácia králikov klesla zo 600 na 100 miliónov. Vírus však podliehal náhodným mutáciám. Králiky 

nakazené účinnejšou variantou hynuli a s nimi aj vírus. Menej účinné varianty sa šírili ľahšie a imunizovali proti tým 

nebezpečnejším. Okrem toho sa prirodzeným výberom vyselektovali iba tie odolnejšie králiky.  

Nakoniec zostala iba varianta vírusu s účinnosťou necelých 40%. Králiky sa uzdravili a po určitej dobe začali ich počty 

opäť narastať. (Pozn.: Toto je obecný princíp, ako takéto prirodzené alebo umelo vyvolané epidémie fungujú a 

predpoklad, že by to niekedy mohlo byť inak, je dosť pochybný a je možné očakávať maximálne iba dočasné zníženie 

populácie králikov.) V roku 1957 bola v Austrálii vypustená európska králičia blcha a v roku 1966 znovu vírus 

myxomatózy. Výsledok bol tentokrát podstatne menej viditeľný a krátkodobý. V roku 1995 bol vypustený calicivírus, 

ktorý síce znížil populáciu králikov (na niektorých územiach usmrtil až 80% králikov), ale po určitej dobe sa stavy opäť 

obnovili. Posledné snahy sa zameriavajú na vývoj imunoantikoncepčného vírusu, ktorý by mohol byť úspešnejší. 

Upravené podľa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_kr%C3%A1l%C3%ADka_divok%C3%A9ho_v_Austr%C3%A1lii 
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NEŽIVÉ A NEVYHNUTNÉ PRE ŽIVOT 
Tematický celok/ Téma ISCED/Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Zložky životného prostredia 

ISCED 2 /9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Vysvetliť závislosť organizmov od neživej 
prírody 

 Uviesť príklady vplyvu organizmov na neživú 
prírodu na príkladoch 

 Vysvetliť ako vplýva dĺžka a intenzita svetelného 
režimu na živé organizmy 

 Vysvetliť ako vplýva teplota prostredia na 
organizmy 

 Vysvetliť prečo je pre rastliny a živočíchy 
dôležitý vzduch a voda 

 Odôvodniť vplyv pôdnych organizmov na 
zloženie pôdy 

 Navrhnúť pozorovanie 

 Predpovedať výsledok experimentu 

 Pozorovať/merať 

 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 

 Vymedziť, čo všetko patrí k neživej prírode 

Riešený didaktický problém 

Žiaci často vedia definovať a vymenovať zložky živej a neživej prírody. Často sa tieto poznatky učia a sú založení 

na zapamätaní naučených faktov a pojmov.  Práve bádateľskými aktivitami pochopia vzájomnú závislosť živej 

a neživej prírody. Žiaci sa učia predstaviť vplyv neživých zložiek prostredia na živé organizmy v celkovom  

ponímaní. Keďže žiaci málo chápu súvislosti medzi živou a neživou prírodou, výrazne to znižuje pochopenie 

prírody ako celku. Téma má aj environmentálny charakter. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Brainstorming (skupinový) 

 Riadené bádanie (práca v skupinách – 6 skupín) 
 

 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón),  

 Pracovné listy (pre skupinovú prácu, príloha) 

 Prezentácia (príloha) 

 Tabuľka na sebahodnotenie práce v skupinách 
(príloha) 

 Nepovinné: merací systém (Coach, Vernier a pod.), 
senzor intenzity svetla 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Riešenia úloh v pracovnom liste, 

 metakognícia, 

 sebareflexia žiakov. 

 

Autor: PaedDr. Lívia Fialková  
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ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

ÚVOD  
Téma o zložkách životného prostredia je jednou z úvodných tém z tematického celku o životnom prostredí. Práve 

bádateľskými aktivitami, kooperatívnymi metódami pochopia žiaci vzájomnú závislosť živej a neživej prírody. Žiaci po 

prebratí tejto témy pochopia vplyv neživých zložiek prostredia na živé organizmy v celkovom ponímaní a budú vnímať 

prírodu ako jeden zmysluplný celok. Téma má aj environmentálny charakter. 

K téme Zložky životného prostredia sú vypracované alternatívne metodické postupy, a to metodika zameraná na 

skúmanie vplyvu teploty prostredia na živočíchy (Ako teplota prostredia ovplyvňuje živočíchy?) a tiež metodiky, ktoré sú 

zamerané iba na jednu zložku prostredia – na vodu (Je voda naozaj taká nenahraditeľná?) a pôdu (Vytvorme si vlastnú 

pôdu). Metodiky môžete využiť pre rozšírenie poznatkov žiakov a tiež ich kombinovať, prípadne využiť ako námet pre 

praktické cvičenie. Metodiky sú súčasťou portálu, ktorý je výstupom projektu IT Akadémia. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 4  MIN.): 
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov, zistiť úroveň vedomostí žiakov o téme, motivovať ich. 

Rozdeľte žiakov do šiestich skupín, ktoré pomenujte podľa zložiek životného prostredia:  
 

1. Energia 
 

2. Svetlo 
 

3. Teplota 
 

4. Vzduch 
 

5. Voda 
 

6. Pôda 

 

Pýtajte sa žiakov: 

 

Otázka:  

Čo myslíte, prečo ste vytvorili skupiny s danými názvami? 

Čím sa budeme zaoberať na dnešnej hodine? 

Aký názov bude mať preberaná téma? 

 

Názvy tém, ktoré žiaci navrhnú, zapíšte na tabuľu. Žiaci pravdepodobne budú správne predpokladať, že témou hodiny 
bude neživá príroda a jej zložky.  

Pokračujte v diskusii so žiakmi, položte im výskumnú otázku: 

 

Výskumná otázka: 

Aký význam majú neživé zložky prostredia? 

 

Diskutujte so žiakmi, smerujte ich otázkami k hypotéze, že neživé zložky prostredia vytvárajú/ovplyvňujú podmienky 

a zdroje nevyhnutné pre život a že zložky živej a neživej prírody navzájom súvisia.   
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Povedzte im, že práve hľadanie odpovede na túto otázku (resp. potvrdenie/vyvrátenie hypotéz) bude cieľom skúmania 

na danej hodine. 

 

Otázka:  

Ako by ste dokázali závislosť živej od neživej prírody? Čo navrhujete? 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 5  MIN.): 
 

Metódou skupinového brainstormingu (2min.) nech žiaci navrhnú metódy a postupy na skúmanie a hľadanie odpovede 

na vyššie uvedenú otázku. 

 

Cieľom je rozvíjať kritické myslenie. Žiaci pravdepodobne navrhnú, že rastliny nedokážu žiť bez pôdy (hydroponicky 
pestované rastliny však ale pôdu nepotrebujú), atď. 
 

Zástupcovia skupín prezentujú svoje návrhy (3min.). 

Pokračujte vysvetlením, žiaci by mali pochopiť, že: 

Organizmy sú závislé od hlavných zložiek neživej prírody. Potrebujú ich pre svoj rast, vývin, prijímanie potravy, dýchanie 

a podobne. Organizmy potrebujú pre svoj život zložky neživej prírody, ale zároveň organizmy vplývajú na procesy neživej 

prírody. 
 

Napríklad: 

 mikroorganizmy, obrúčkavce a článkonožce sa podieľajú na vzniku pôdy, odumreté časti tiel rastlín a 

živočíchov tvoria humus, 

 z papradí, prasličiek a plavúňov rastúcich v minulosti vznikla neživá prírodnina – čierne uhlie, 

 korene rastlín ovplyvňujú neživú prírodu tým, že vylučujú látky, ktoré napomáhajú zvetrávaniu hornín a 

minerálov, 

 zo schránok koralov, lastúr a ulitníkov vznikla neživá prírodnina – vápenec. 

 

Pokračujte rozšírením poznatkov žiakov aktivitou, počas ktorej budú žiaci pracovať v skupinách. Sprístupnite žiakom 

tablety alebo im umožnite používať smartfóny s prístupom na internet pre vyhľadávanie informácií. Pozitívom takéhoto 

získavania informácií je, že žiak sám informácie hľadá, triedi a následne zvyšuje svoje kompetencie. Dôležitým faktorom 

je pomoc z vašej, navigujte žiakov. Na záver žiaci v skupinách prezentujú svoje zistenia spolužiakom. V rámci prezentácie 

zistení realizujte smerujte žiakov aj k sebahodnoteniu – každá skupina zhodnotí, ako sa jej darilo a tiež s vyhľadaním 

ktorej informácie mali najväčší problém. Pre skupinové hodnotenie práce žiakov môžete využiť tabuľku v prílohe. 
 
Dobrovoľné: Pustite žiakom video na upevnenie vedomostí https://www.youtube.com/watch?v=E1pp_7-yTN4 (dĺžka 
2:40 min.).  
Ak máte merací systém a senzor pre meranie intenzity svetla, môžete demonštračne žiakom ukázať meranie intenzity 
svetla napr. pri okne a ďalej od okna, diskutovať so žiakmi o nárokoch rastlín na intenzitu slnečného žiarenia a pod. 
 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
 

Zámer: Prehĺbiť a prepojiť získané vedomosti žiakov neživých zložkách prostredia. 

Rozdajte žiakom krátky pracovný list – tabuľku súvisiacu s prezentáciou (obe v prílohe), žiaci si doplnia informácie o 

neživých zložkách prírody, pracovný list si môžu nalepiť do zošita. 

Zadajte žiakom dobrovoľnú domácu úlohu. 
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Domáca úloha (dobrovoľná), žiaci nech si vyberú jednu z úloh: 

Ako by ste dokázali prítomnosť pôdnych baktérií v pôde? Navrhnite pokus/pozorovanie. 

Ako by ste dokázali vplyv tepla na rast (klíčenie) rastlín? Navrhnite pokus/pozorovanie. 

Ako sú rastliny/živočíchy prispôsobené extrémnym teplotám? 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívou je rozšírenie postupu uvedeného v metodike o aktivity uvedené v alternatívnych, rozširujúcich metodikách 

(viac v úvode), ak sa rozhodnete venovať téme väčšiu časovú dotáciu (napr. 2 vyučovacie hodiny, prípadne realizovať 

aktivity so žiakmi v rámci praktických cvičení). 
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Uhereková, M., Bizubová, M. (2011). Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Drollinger. M.: Abiotic and Bitoc factors. In YouTube [on-line] 28.3.2013, cit. 20.8.2017, dostupné z 
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AKÁ JE MOJA UHLÍKOVÁ STOPA?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Ekologické podmienky života 
Globálne environmentálne problémy a ich riešenie   

ISCED 2 / 9. ročník 
ISCED 3 / 4. ročník osemročného gymnázia 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Analyzovať možnosti zabránenia vzniku smogu, 
skleníkového efektu, kyslých dažďov, ozónovej 
diery, hromadenia odpadov 

 Zhodnotiť dôsledky znečisťovania ovzdušia, vody a 
pôdy na život 

 Argumentovať o pozitívach a negatívach priemyslu, 
dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, ťažby 
nerastných surovín 

 Zhodnotiť význam recyklácie druhotných surovín a 
alternatívnych zdrojov energie 
 

 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 Manipulovať so softvérom 

 Určovať vzťahy medzi premennými na základe 
grafov 

 Zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Biosféra, obehy látok, biologická a ekologická rovnováha, dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy 

Riešený didaktický problém 

Žiaci už majú v tomto ročníku znalosti o negatívnych vplyvoch na životné prostredie a stretli sa už s témami 

ako šetrenie energii (voda, elektrina), či separovaním odpadu. Je však otázne, či si skutočne uvedomujú, že 

človek bez ohľadu na vek necháva na životnom prostredí stopu z hľadiska svojho životného štýlu (uhlíkovú 

stopu).  

Metodika sprostredkuje žiakom pohľad na ich osobný dopad v otázkach globálnych environmentálnych 

problémov s čím sa môže zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti v ich každodennom životnom štýle. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Problém ako motivácia 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (3-4 žiaci v skupine) 

 

 Počítač s prístupom na internet, projektor 

 Pracovné listy (príloha) 

 Smartfóny alebo tablety 
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

 Pojmová mapa, 

 minútové lístky vo fáze zapojenia a hodnotenia, 

 rozhovor, 

 pozorovanie činností žiakov. 

 

Autor: Mgr. Zuzana Boberová, PhD. 
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GLOBÁLNE ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE 

ÚVOD  
Téma Globálne environmentálne problémy a ich riešenie je v poradí posledná téma na konci školského roka v 9. ročníku. 

Nakoľko ide o záver školského roka, môže byť pre učiteľa náročné nájsť dostatok časovej dotácie. Z hľadiska spoločenského 

významu je však téma nesmierne dôležitá. 

Metodika primárne vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňa jeho požiadavky z hľadiska obsahového 

a výkonového štandardu v rámci tohto tematického celku. Metodika rozvíja u žiakov holistické vnímanie zdravého životného 

prostredia, pozitívny postoj k tvorbe zdravého životného prostredia a príčinno-následné vzťahy v environmentálnych 

problémoch. Rozvíja sa tak u žiakov zdravotná gramotnosť aplikovaním bádateľských aktivít. Zdravie človeka je priamo 

prepojené so životným prostredím v ktorom človek žije, preto je potrebné venovať rovnakú pozornosť aj kvalite životného 

prostredia spolu so zdravím človeka. Téma nadväzuje na učebnicu Biológia pre 8. ročník základnej školy.  

PRIEBEH VÝUČBY 

ZAPOJENIE (CCA 2  MIN.): 
Zámer: Upriamiť pozornosť žiakov na zmenu klímy v minulosti, v súčasnosti a v budúcnosti a jej následky.   

 

Začnite uvedením problému pre riadené bádanie.  

Otázky: 

Môže sa zvýšiť teplota Zeme o 5°C?  

Čo sa stane, ak sa teplota Zeme zvýši o 5°C?  

 

Nechajte žiakom krátky čas na zamyslenie. Následne im rozdajte minútový lístok (v závere metodike aj prílohe). Nechajte 

žiakom minútu, aby si ho vyplnili.  

 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Skúmať vlastný podiel na súčasnej zmene klímy.  

    

Žiaci riadeným bádaním získajú poznatok, že každý človek svojim životným štýlom prispieva k tvorbe skleníkového efektu 

v podobe stopy CO2 (uhlíková stopa). Monitorovaním vlastnej uhlíkovej stopy vieme meniť svoje rozhodnutia v bežnom 

živote a každý človek tak môže prispieť k riešeniu globálnych environmentálnych problémov.    

Vráťte sa k minútovým lístkom. Nechajte chvíľu žiakov vyjadriť myšlienky, ktoré vyplnili v minútovom lístku. V krátkosti 

uveďte fakty o dôkazoch zmeny klímy ( viď. pomocný materiál pre učiteľa v závere metodiky).  

Zadajte žiakom výskumnú otázku: 

Výskumná otázka: 

Aká je moja uhlíková stopa na zmene klímy? 
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Nechajte žiakov porozmýšľať čo je uhlíková stopa a ako táto otázka súvisí so zmenami klímy na Zemi, čo si pod tým 

predstavujú. Pravdepodobne budú rozmýšľať, čo poškodzuje klímu Zeme a zároveň obsahuje uhlík. Medzi odpoveďami sa 

určite vyskytnú termíny ako skleníkový efekt alebo skleníkové plyny, ktoré žiaci už mohli počuť.   

Nechajte žiakov porozmýšľať čo je uhlíková stopa a ako táto otázka súvisí so zmenami klímy na Zemi, čo si pod tým 

predstavujú. Pravdepodobne budú rozmýšľať, čo poškodzuje klímu Zeme a zároveň obsahuje uhlík. Medzi odpoveďami sa 

určite vyskytnú termíny ako skleníkový efekt alebo skleníkové plyny, ktoré žiaci už mohli počuť.   

Jedným z najčastejších skleníkových plynov a teda i pre atmosféru škodlivý je CO2. Vo všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou 

rozumie objem emisií takých plynov, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené človekom. Ak 

je potrebné (ak sa žiaci s týmto pojmov vôbec doteraz nestretli), vysvetlite pojem „uhlíková stopa“ žiakom v zjednodušenej 

podobe (pozrite si doplňujúce informácie pre učiteľa) a povedzte, že práve tento údaj nám vie pomôcť zistiť náš vlastný 

podiel na zmenách životného prostredia.   

Následne ukážte žiakom online aplikáciu – kalkulačka uhlíkovej stopy - https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx, 

http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka, ktorá vie na základe údajov o vlastnom životnom štýle (bývanie, doprava, 

spotreba) vypočítať uhlíkovú stopu človeka a porovnať ju so svetovým priemerom. Zadajte žiakom prvú úlohu a vysvetlite 

im, ktoré údaje pre použitie aplikácií budú potrebovať (doplňujúce informácie pre učiteľa na konci metodiky). Môžete zadať 

nejaké vymyslené údaje na ukážku ako pracovať s aplikáciou. 

Úloha 1: 

Aká je tvoja uhlíková stopa so súčasným životným štýlom – bývanie, doprava a spotreba?  

 

Údaje pre bývanie zadajte všetci rovnaké. Vychádzame z priemernej spotreby energie v bežnej domácnosti v rodinnom 

dome (údaje podľa SPP).  

Ročná potreba tepla na vykurovanie: 53,4 GJ / 14 822 kWh  

Ročná potreba teplej vody: 17,5 GJ / 4 854 kWh  

Potreba energie na varenie: 1,4 GJ / 400 kWh 

Ostatná spotreba el. energie (pranie, chladenie, žehlenie, osvetlenie atď.) 7,6 GJ / 2 100 kWh  

Spolu: 79,8 GJ / 22 177 kWh 

 

1. Ktoré údaje dokážu významne zhoršiť/zlepšiť uhlíkovú stopu človeka?  

2. Ako si na tom v porovnaní so spolužiakmi?  

 

Žiaci budú pracovať na zadanej úlohe v skupinách (3-4 žiaci v skupine). Predpokladáme, že táto úloha u žiakov vzbudí záujem 

nakoľko ide o údaje ich vlastného životného štýlu.  

Poznámka: 

Žiaci majú v zdaní úlohy zámerne uvedené len hodnoty spotrebovanej energie – tepla na vykurovanie, vodu či varenie. 

Nechajte žiakov, nech pracujú len s týmto zadaním a nech sa samostatne rozhodnú, či sa v dome kúri elektrinou alebo 

plynom a pod. Očakávame, že následne budú chcieť sami zistiť, či je v tom nejaký rozdiel.  

Aby žiaci vedeli odpovedať na otázky, mali by s kalkulačkou experimentovať – vyskúšať rôzne údaje. Je však dôležité, aby ste 

nechali proces skúmania na nich, do akej miery ich napadnú rôzne alternatívy/údaje.   

 

Po tom ako si žiaci zistia svoju uhlíkovú stopu a vyskúšajú rôzne údaje, rozvíjajte so žiakmi diskusiu. V rámci diskusie sa 

pýtajte žiakov, ktoré oblasti životného štýlu by vedeli na základe výsledkov pozmeniť v prospech životného prostredia 

a globálnej klímy.   
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Otázky: 

Líšia sa vaše údaje v rámci skupiny?  

Ktoré údaje dokážu významne zhoršiť/zlepšiť uhlíkovú stopu človeka?  

 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 
Zámer: Žiaci sa dozvedia, ktorým hlavným globálnym environmentálnym problémom v súčasnosti čelíme a súvislosť so 

zisťovaním uhlíkovej stopy človeka.   

 

Nechajte žiakov pracovať v skupine. Žiaci budú čítať text v učebnici metódou INSERT.  

Úloha 2: 

Prečítaj si text v učebnici*  na stranách 114-117.  

Pri čítaní použi tieto značky: 

√ – toto som vedel 

– – toto som vedel alebo si predstavoval ináč 

+ – toto je pre mňa nové 

? – nerozumiem, potrebujem viac informácií, mám otázku 

 

Následne urob do zošita súhrnnú tabuľku s rozdelením informácii z textu podľa značiek.   

 

*učebnica je uvedená v zdrojoch, môžete však využiť aj iný vhodný zdroj informácií pre žiakov k danej téme. 

Po prečítaní textu žiakmi si spoločne prejdite analýzu textu a venujte najväčšiu pozornosť miskoncepciám (toto som vedel 

alebo predstavoval ináč) a otázkam (nerozumiem, potrebujem viac informácií, mám otázku). Následne diskusiu prepojte 

s témou uhlíkovej stopy človeka.  

Diskutujte so žiakmi, ktorý globálny problém najviac súvisí s modelom uhlíkovej stopy (globálne otepľovanie, odpady), 

a ktorý predstavuje najväčšie riziko pre život na Zemi. Ak by sme sa riadili kalkulačkou uhlíkovej stopy, ktoré globálne 

environmentálne problémy by sa nám podarilo ovplyvňovať?    

 

ROZPRACOVANIE (CCA 15  MIN.): 
Zámer: Analyzovať možnosti zníženia uhlíkovej stopy v súvislosti s globálnymi environmentálnymi problémami.   

 

Žiaci budú pracovať v skupinách (4 žiaci v skupine). Nechajte žiakov vytvoriť na jeden čistý papier pojmovú mapu (napríklad 

typu pavúk, viď ukážka v závere metodiky) s názvom Globálne environmentálne problémy. Na prácu majú žiaci zhruba 7 

minút. Vyzvite žiakov, aby si úlohy rozdelili, nech pracujú na viacerých úlohách súčasne.  

V prípade navrhovaných riešení usmernite žiakov, aby žiaci formulovali také odporúčania, ktoré by vedeli sami realizovať 

(doma, v škole, vo svojom meste a pod.) a sú zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy človeka. Každá skupina by si mala zvoliť 

hovorcu, ktorý bude výsledky ich bádania prezentovať.  
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Úloha 3: 

Je daná základná skupina pojmov: 

globálne environmentálne problémy, globálne otepľovanie, kyslé dažde, smog, nárast odpadov, uhlíková stopa, príčiny, 

následky, riešenia  

 

Pracujte s učebnicou*. K daným pojmom doplňte ďalšie vhodné pojmy z učebnice. Rozmiestnite pojmy na papieri tak, aby 

vznikla ich prehľadná štruktúra, ktorá bude vyjadrovať dôležité vzťahy medzi nimi a ich hierarchické usporiadanie. Ak je 

v učebnici  pojem, ktorého význam nepoznáte, dajte mu znak otáznik. Vzťahy medzi pojmami vyjadrite spojnicami. Nad 

spojnice jedným, dvoma slovami stručne napíšte podstatu súvisu medzi spojenými pojmami.  

Na vypracovanie danej štruktúry máte k dispozícii 7 minút. 

 

Po uplynutí času na ich vlastné bádanie nasleduje diskusia riešení, ktoré žiaci navrhujú s cieľom zníženia uhlíkovej stopy 

v rámci jednotlivých globálnych environmentálnych problémov. Svoje odporúčania, by mali žiaci oprieť o vlastné argumenty. 

Takto sa vystriedajú všetky skupiny. 

Počas prezentácie môžu ostatní žiaci klásť otázky prezentujúcim žiakom, ktoré ich zaujímajú. Je však nevyhnutné ustriehnuť 

smerovanie diskusie, aby sa žiaci neodkláňali od témy. Rovnako je potrené ustriehnuť čas pre každú skupinu, aby stihli 

prezentovať svoje zistenia všetky skupiny. Časový limit žiakom pomáha, aby si utriedili vlastné myšlienky a naučili sa odlíšiť 

podstatné, dôležité informácie od menej podstatných, rozširujúcich informácii.  

Poznámka: 

Pri vytvorení pojmovej mapy navrhujeme základný typ – pavúk (ukážka v závere metodiky). Ak máte bežné skúsenosti 

s využívaním pojmovej mapy na vyučovaní, nechávame na Vašom rozhodnutí aký typ pojmovej mapy využijete.  

 

HODNOTENIE (CCA 3  MIN.): 
Zámer:  Dostať spätnú väzbu o porozumení podstaty učiva žiakmi, spätná väzba pre žiakov.  

 

Minútovým lístkom (nájdete ho na konci metodiky) získajte spätnú väzbu o téme hodiny a prípadných nezodpovedaných 

otázkach o učive.   

Úloha 4: 

Vyplň minútový lístok: 

 

3 veci, ktoré som sa na hodine naučil: 

2 zaujímavé fakty, o ktorých som sa na hodine dozvedel: 

1 otázka, ktorú ešte mám:  

 

Po uplynutí 1 minúty si minútové lístky pozbierajte a frontálne overte odpovede. Zamerajte sa ešte na otázky žiakov, ktoré 

ostali nezodpovedané.   
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MINÚTOVÉ LÍSTKY K  METODIKE –  FÁZA ZAPOJENIE (VĽAVO),   

FÁZA HODNOTENIE (VPRAVO): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJMOVÁ MAPA –  FÁZA ROZPRACOVANIE (UKÁŽKA) 

 

 
 

 

 

                 Príčiny 

                                                                                                                                 Následky 

                                                                                                                            Riešenia 

 

 

      

   

   

 

 

 

                     

                  Minútový lístok 

Meno: 

Téma: 

Deň: 

Môže sa zvýšiť teplota Zeme o 5°C? 

 

Čo sa stane, ak sa teplota Zeme zvýši o 5°C? 

 

 

3 – 2 – 1 

Meno: 

Téma: 

Deň: 

3 veci, ktoré som sa na školení naučil:  

1.  

2.  

3.  

2 zaujímavé fakty, o ktorých som sa dozvedel: 

1.  

2.  

1 otázka, ktorú ešte mám:  

1. 

Globálne 

environmentálne 

problémy 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
1. Počas diskusie je vhodné žiakov smerovať k uvedomeniu, že raz budú dospelí a budú niesť zodpovednosť za 

dôsledky, ako sa už teraz správajú k životnému prostrediu. 

2. Vo väčšine prípadov je metodika realizovateľná v priebehu 45 minút. Žiaci však často pri výpočte uhlíkovej stopy 

potrebovali pomoc. 

3. Najvhodnejšie je využívať tablety, ktoré žiaci dostanú pripojené na internet a môžu hneď začať pracovať s aplikáciou 

na výpočet uhlíkovej stopy. 

4. Metodika môže byť základom pre žiacky projekt, v ktorom budú okrem dokumentácie súčasného stavu aj návrhy 

pre zlepšenie environmentálnych problémov. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Nie sú navrhnuté. 

 

ZDROJE 
Uhereková, M., Bizubová, M. (2011). Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Európska komisia (2006), Zmena klímy. O čo vlastne ide?. Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. ISBN 92-79-01913-9 

Hra o zemi.  [on-line], cit. 20.7.2017, dostupné z http://www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html 

Carbon calculator. [on-line], cit. 20.7.2017, dostupné z https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 

Kalkulačka uhlíkové stopy. [on-line], cit. 20.7.2017, dostupné z http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka 
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POMÔCKA PRE UČITEĽA  

Doplňujúce informácie: 
 
Čo spôsobuje zmenu klímy? 

Zmenu klímy spôsobuje spôsob, akým ľudia žijú najmä v bohatších krajinách s rozvinutým hospodárstvom, 
ku ktorým patrí aj Európska únia. K zmene klímy prispievajú elektrárne, v ktorých sa vyrába energia a ktoré 
nás potom zásobujú elektrinou a vykurujú naše domovy, autá a lietadlá, ktorými cestujeme, továrne, v 
ktorých sa vyrába tovar, ktorý nakupujeme, ako aj poľnohospodárska činnosť, z ktorej pochádza naše jedlo. 

 

Môže sa zvýšiť teplota Zeme o 5°C? 

Zmena klímy už prebieha. Za posledných sto rokov sa priemerná celosvetová teplota zvýšila o 0,6 °C, kým 
priemerná teplota v Európe sa zvýšila o takmer 1 °C. Z celosvetového hľadiska bolo zaznamenaných päť 
najteplejších rokov (počítajú sa približne od roku 1860, keď boli zostrojené presnejšie meracie prístroje): 

1. 1998 

2. 2002 

3. 2003 

4. 2004 

5. 2001 

Otepľovanie spôsobuje narastajúci počet skleníkových plynov, ktoré vznikli ľudskou činnosťou. Podľa 
odhadov klimatológov sa otepľovanie urýchli tak, že do roku 2100 sa priemerná celosvetová teplota zvýši o 
1,4 až 5,8 °C, kým teplota v Európe sa v tom istom čase zvýši o 2 až 6,3 °C. Takýto nárast teploty sa možno 
nezdá vysoký. Stačí si však uvedomiť, že počas poslednej doby ľadovej, ktorá sa skončila pred 11 500 rokmi, 
bola priemerná celosvetová teplota len o 5 °C nižšia ako dnes. Väčšina Európy bola pokrytá polárnym ľadom. 
Aj zmena teploty o pár stupňov má pre našu klímu veľký význam. Terajšia zmena klímy sa už prejavuje v 
Európe aj vo zvyšku sveta (pozri ďalšiu stranu). Z dlhodobého hľadiska by mohla viesť ku katastrofám (rýchlo 
narastajúca hladina oceánov a záplavy, silné búrky a nedostatok potravín a vody v niektorých častiach sveta). 
Zmena klímy síce postihne všetky krajiny, rozvojové krajiny sú však najzraniteľnejšie. V týchto krajinách často 
zohrávajú dôležitú úlohu činnosti, ktoré priamo závisia od klímy – ako napr. poľnohospodárstvo – a nie je 
dosť peňazí na prispôsobenie sa následkom zmeny klímy. 

 

Zmena klímy a jej následky: 

roztápanie ľadovcov, ľadovce ustupujú, roztápanie ľadovcov spôsobuje zvyšovanie hladiny mora, extrémne 
zmeny počasia, nedostatok podzemnej (pitnej) vody, nevhodné podmienky pre pestovanie potravín, hlad, 
rastliny a živočíchy, ktoré sa nedokážu prispôsobiť zmenám klímy vyhynú, nedostatok vody, potravín 
a energie môžu viesť k regionálnym konfliktom a masovým migráciám ľudí. 

Spracované podľa  

Európska komisia (2006), Zmena klímy. O čo vlastne ide?. Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií 
Európskych spoločenstiev, 2006. ISBN 92-79-01913-9 
 
 

Čo je uhlíková stopa?  

Uhlíková stopa je meradlom dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie a to hlavne na klimatické zmeny. 
Zameriava sa na množstvo skleníkových plynov, ktoré produkujeme našim každodenným životom, napríklad 
spaľovaním fosílnych palív pre  výrobu elektriny alebo tepla, dopravou atď. Vyjadruje sa v ekvivalentoch 
oxidu uhličitého (CO2), udáva sa v hmotnostných jednotkách – gramoch, kilogramoch a tonách.  

Jednoducho povedané, uhlíková stopa je množstvo uvoľneného oxidu uhličitého a ostatných skleníkových 
plynov uvoľnených behom životného cyklu produktu či služby, fungovania domácnosti, behom dopravy 
apod. 

502 / 503



Uhlíková stopa sa skladá z dvoch častí: 

• Primárna (priama) stopa – množstvo emisií CO2 uvoľnených spaľovaním fosílnych palív vrátane dopravy a 
spotreby energie domácnosťami; tieto činnosti vieme priamo kontrolovať. 

• Sekundárna (nepriama) stopa – množstvo emisií CO2 uvoľnených v priebehu životného cyklu výrobkov, 
ktoré používame, od ich výroby po eventuálnu likvidáciu. 

 

Ako sa uhlíková stopa počíta?  

Uhlíková stopa (napríklad jedinca, inštitúcie, státu, ekonomického odvetvia, aktivity či mesta nebo regiónu) 
sa spočíta tak, že spočítame množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov zo všetkých aktivít. Skleníkové 
plyny sa odvodia od množstva spotrebovanej energie (napríklad z množstva spáleného benzínu či uhlí). 

 

Prečo by sme ju mali počítať?  

Ľudský vplyv na prírodu narastá a v súčasnosti sa často hovorí o zmenách klímy, ktoré spôsobuje narastajúce 
množstvo skleníkových plynov v atmosfére. Tie sa tam dostávajú najmä spaľovaním fosílnych palív. Ropa, 
zemný plyn alebo uhlie je viazaná organická hmota obsahujúca uhlík starý milióny rokov. Aj napriek tomu, 
že spaľovaním uvoľnený uhlík späť viažu rastliny do svojej biomasy, nedeje sa to tak rýchlo a je otázkou, či 
je na planéte dostatok miesta pro toľko lesov a zelených plôch, ktoré by emisie pochádzajúce z fosílnych 
palív zabudovali do svojich rastlinných „tiel”. Fosílny uhlík je totiž starý a jeho uvoľňovaním do atmosféry sa 
narušuje rovnováha obsahu plynov v ovzduší. Je preto potreba prejsť na alternatívne zdroje, ktoré uvoľňujú 
málo nebo žiadne skleníkové plyny. Ďalej sa snažiť súčasné emisie čo najviac redukovať ako je to len možné. 
Napríklad zväčšovať zelené plochy, ktoré oxidy uhlíkov vstrebajú, alebo obmedziť emisie na inom mieste 
planéty. K tomu je potrebné poznať množstvo emisii. Najjednoduchšou cestou pro jednotlivca, jak odhadnúť 
svoji uhlíkovou stopu, je použiť niektorú z mnohých internetových on-line kalkulačiek uhlíkové stopy. 

 

Ako znížiť svoju uhlíkovú stopu?  

Znižovať svoju uhlíkovou stopu môžeme mnohými rôznymi spôsobmi. Základom je obmedzovanie plytvania 
všetkého druhu, teda zodpovedná spotreba, čo jednoducho znamená viac premýšľať o veciach, ktoré 
spotrebovávame, používame a pod. Čím bude naše správanie a životný štýl šetrnejší k prírode, tím menej 
budeme prispievať k zmenám klímy. 

Napríklad:  Je možné svoje emisie uhlíku takzvane „vyrovnať” (v angličtine sa používa termín „offseting“). 
Napríklad vysadením stromov alebo zakúpením uhlíkových „odpustkov”, ktoré sa tykajú napríklad vašich 
emisií skleníkových plynu z letecké dopravy. Zasadiť strom je jednoduché. Mnohé kalkulačky ponúkajú 
hotové odporúčania ako vyrovnať svoju uhlíkovú stopu zmenou v životnom štýle.  

V poslední dobe sa často objavuje tiež pojem „cabon neutral“, t. j.  „uhlíkovo neutrálny“. Znamená to aktivitu 
či produkt, ktorého uhlíková stopa je rovná nule, je vyrovnaná nejakou vyrovnávacou aktivitou zmienenou 
vyššie. Dokonca sú už krajiny, ktoré sa snaží o uhlíkovo neutrálnu ekonomiku.  

 

 

Spracované podľa  

http://www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html 
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