
Ciele učebného predmetu 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných 

vzťahoch ako súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom 

živote. 

Kompetencie v oblasti prírodných vied:  

 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, 

vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, 

poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a 

potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

 Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

 Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti 

ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého 

životného štýlu. 

 Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné 

vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, 

prírody a človeka. 

 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia 

 Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a 

živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, 

zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody.  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 

vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta 

z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť 

spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 



 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, 

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 

využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a 

odhadovať. 

 v oblasti sociálnych kompetencií:  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej 

činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 


