
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

Zdravý životný štýl 
Vyučovací predmet pre 7. ročník 

 

Charakteristika predmetu 

 

         Obsah predmetu  úzko nadväzuje na vyučovací predmet Biológia pre 7. ročník. Predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o vlastnom tele, vzťah 

jedinca k vlastnému telu, vzťahy medzi jedincami a vzťah k vlastnému telu vzhľadom na životné prostredie. Vedie ku schopnosti triediť informácie a poznatky, 

využívať ich v praktickom živote, rozvíjať pozitívny vzťah k sebe samému a ku svojmu zdraviu a k jeho ochrane. Štruktúra učiva umožňuje pochopiť 

osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 

 

Ciele vyučovania biológie 

 

 poznať a chápať ľudské telo ako celok, fungovanie orgánov a orgánových sústav ako celku 

 poznať a byť schopný poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri poraneniach a náhlych zlyhaniach organizmu 

 poznať väzby ľudského tela  na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku 

 chápať vzájomné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody, poznať možnosti alternatívnej medicíny 

  mať schopnosť aplikovať a využívať teoretické vedomosti ako predpoklad pre systematické triedenie poznatkov 

 rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k prírode a vlastnému telu 

 osvojiť si zdravý životný štýl 

 

Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

1. v oblasti komunikačných schopností: 

 vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej téme z učiva 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje 

 vyhľadávať, triediť a spracúvať informácie 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, na metódy, výsledky a ich využitie 

 

2. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopností ich riešiť: 

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov 

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

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

 



3. v oblasti sociálnych kompetencií: 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

 pracovať vo dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 

 

4. 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 

 

Metódy a postupy vo vyučovaní biológie: 

1. slovné – rozhovor, vysvetľovanie, diskusia, výklad 

2. písomné - práca s textom 

3. praktické 

4. demonštračné 

5. projektové 

Organizačné formy práce: 

1. frontálne 

2. skupinové vyučovanie 

3. individuálna práca žiakov 

4. ich kombinácia 

Učebné zdroje: 

1. učebnica pre 7. ročník 

2. odborná literatúra, odborné časopisy 

3. učebné pomôcky – obrazový materiál, modely, prírodniny, DVD 

4. materiálne učebné prostriedky: IKT, PC, dataprojektor, iná technika 

5. internet 

Prierezové témy: 

a) environmentálna výchova – EV - ochrana prírody a krajiny 

b) ochrana života a zdravia – OŽaZ - pri pohybe v prírode, pri spracovaní prírodných produktov, poznať možnosti nákazy z prírodných zdrojov 

c) tvorba projektov a prezentačné zručnosti – TpaPZ 

d) osobnostný a sociálny rozvoj - OSR                                                                                                

 

 

 

 

 



 

Zdravý životný štýl pre 7. ročník  

33 vyučovacích hodín 

 
Čas. 
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cký 
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tové vzťahy 
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Stratégie vyučovania – 
metódy a formy 

Výstup na hodnotenie – 
výkonový štandard 
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hod. 
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IX.  

Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. 

Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať 
postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny 

a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. 

S
ta

ro
st

li
v
o
sť

 o
 ľ

u
d
sk

ý
 o

rg
an

iz
m

u
s 

 

 

 

1. Starostlivosť o kožu, typické 

poranenia, 
2. Zásady poskytovania predlekárskej 

prvej pomoci pri poraneniach kože 

 

ENV 

OSR 

TPPZ 
OŽaZ 

       MED 

priebežná samostatná 

práca 

riadený rozhovor 
diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 

tabuľou 
práca s médiami 

práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 

ovláda zásady starostlivosti 

o kožu aj v praxi a zásady 
poskytnutia predlekárskej 

prvej pomoci 
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X. Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej 
a nesprávnej klenby nohy. 

Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov. 

Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej 
a zatvorenej zlomenine, pri vytknutí a vykĺbení. 

 

1. Starostlivosť o opornú a pohybovú 
sústavu 

2. Poškodenia a poranenia kostí 

a svalov 
3. Zásady poskytovania predlekárskej 

prvej pomoci pri zlomenine, 

vytknutí, vykĺbení a poranení svalov 

ENV 
OSR 

TPPZ 

OŽaZ 
       MED 

priebežná samostatná 
práca 

riadený rozhovor 

diskusie žiakov 
práca s interaktívnou 

tabuľou 

práca s médiami 
práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 
ovláda zásady starostlivosti 

o svaly aj v praxi a zásady 

poskytnutia predlekárskej 
prvej pomoci  

4  

XI. Vymenovať základné živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam 

tukov, sacharidov, bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a vody. 
Uviesť dva druhy potravín s vysokou a nízkou energetickou 

hodnotou. 

Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka. Zdôvodniť 
význam zeleniny a ovocia v strave človeka. Uviesť príklad 

škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť TS. Zdôvodniť 

škodlivosť prejedania. Uviesť následky hladovania. Uviesť 
význam TS. 

 

 

1. Zložky potravy, premena látok 
a energie, energetická hodnota 

potravín 

2. Zásady správnej výživy, zlozvyky 
v stravovaní, 

3. Poškodenia a prevencia ochorení TS 

4. Starostlivosť o chrup 

 

ENV 

OSR 
TPPZ 

OŽaZ 

       MED 

priebežná samostatná 

práca 
riadený rozhovor 

diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 
tabuľou 

práca s médiami 

práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy,  

ovláda zásady zdravého 
spôsobu stravovania  aj 

v praxi a zásady 

poskytnutia predlekárskej 
prvej pomoci 
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XII

I. 

 

Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť názov 

škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad účinkov fajčenia na 
DS. 

Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu. Opísať na 

ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť význam DS. 

 

 

1. Starostlivosť o DS, škodlivosť 

fajčenia, vdychovania toxických 
látok  

2. Poškodenia DS, zásady predlekárskej 

prvej pomoci, význam DS 

ENV 

OSR 

TPPZ 
OŽaZ 

       MED 

priebežná samostatná 

práca 

riadený rozhovor 
diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 

tabuľou 
práca s médiami 

práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy,  

ovláda zásady starostlivosti 

o dýchaciu sústavu aj 
v praxi a zásady 

poskytnutia predlekárskej 

prvej pomoci 
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I. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie. 
Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev. Uviesť 

 
1. Krvné skupiny, darcovstvo krvi, 

ENV 
OSR 

priebežná samostatná 
práca 

Ovláda predpísané pojmy,  
ovláda zásady starostlivosti 

3  
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príklady ochorenia OS zapríčinených nevhodným spôsobom 
života. Ukázať na ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž 

srdca. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení 

tepny a žily. 

 

starostlivosť o obehovú sústavu 
2. Poškodenia a ochorenia OS 

3. Zásady predlekárskej prvej pomoci 

pri krvácaní a zastavení činnosti 
srdca. 

 

 

TPPZ 
OŽaZ 

       MED 

riadený rozhovor 
diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 

tabuľou 
práca s médiami 

práca v skupinách 

 

o cievnu sústavu, zásady 
poskytovania prvej pomoci 

pri krvácaní a zástave srdca 

a zásady poskytnutia 
predlekárskej prvej pomoci 

II. Uviesť príklady príčin ochorení močovej sústavy. Vymenovať 
zásady prevencie ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia 

tekutín pre funkciu obličiek.  

Opísať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti. 
Opísať na príklade možnosti poškodenia zraku. Opísať na príklade 

možnosti poškodenia sluchu. Vymenovať zásady starostlivosti 

o zrakový orgán, sluchový orgán. Uviesť príklady komunikácie 

s osobou s poškodeným zrakom alebo sluchom. 

1. Močová sústava, poškodenia 
a prevencia ochorení 

2. Poškodenia zraku a sluchu,  

3. Zásady hygieny zraku a sluchu.  
4. Poranenia CNS, starostlivosť o NS 

 

ENV 
OSR 

TPPZ 

OŽaZ 
       MED 

priebežná samostatná 
práca 

riadený rozhovor 

diskusie žiakov 
práca s interaktívnou 

tabuľou 

práca s médiami 
práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 
ovláda zásady starostlivosti 

o močovú a regulačné 

sústavy a zásady 
poskytnutia predlekárskej 

prvej pomoci 
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III. Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti. Uviesť príklad 

správneho režimu dňa. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci 

pri poranení  mozgu chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú 
a stabilizovanú polohu na ukážke. Poznať príčiny vzniku 

civilizačných ochorení 
 

1. Zásady hygieny duševnej činnosti, 

význam NS, zásady predlekárskej 

prvej pomoci pri poranení mozgu, 
chrbtice a miechy. 

2. Civilizačné choroby NS 
 

ENV 

OSR 

TPPZ 
OŽaZ 

       MED 

priebežná samostatná 

práca 

riadený rozhovor 
diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 
tabuľou 

práca s médiami 

práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 

ovláda zásady starostlivosti 

o zdravý duševný vývoj aj 
v praxi a zásady 

poskytnutia predlekárskej 
prvej pomoci 
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IV.  
Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. Opísať 

podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej predchádzania. Uviesť 

zásady predchádzania pohlavným chorobám. Uviesť príklad 
priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a dospelých 

ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny 

1.     Intímna hygiena 
2.    Pohlavné ochorenia. Prevencia  

pohlavných ochorení a AIDS. 

3.    Priateľské a partnerské vzťahy,   
       rodina 

 

 

ENV 
OSR 

TPPZ 

OŽaZ 
       MED 

priebežná samostatná 
práca 

riadený rozhovor 

diskusie žiakov 
práca s interaktívnou 

tabuľou 

práca s médiami 
práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 
ovláda zásady starostlivosti 

o zdravý duševný vývoj aj 

v praxi a zásady 
poskytnutia predlekárskej 

prvej pomoci 

3  

V.  

Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. 

Porovnať odlišné a spoločné znaky lebky, chrbtice a končatín 

ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu 

rasizmu a jeho dôsledky. 
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz 

imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. 

Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení. Vysvetliť na 
príklade význam dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. 

Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade drogovú 

závislosť, zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej závislosti pre 
zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie drogových závislostí 

C
iv

il
iz

ač
n
é 

p
ro

b
lé

m
y
 

ľu
d
st

v
a 

 

1. Ľudský a živočíšny organizmus, 

špecifiká  ľudského spoločenstva 

a ľudskej populácie 

2. Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. 
Zdravie a choroba. Nákazlivé 

ochorenia, očkovanie a prevencia.  

3. Toxické a návykové látky. Vplyv na 
zdravie človeka. Drogové závislosti 

a ich prevencia. 

 

ENV 

OSR 

TPPZ 

OŽaZ 

       MED 

priebežná samostatná 

práca 

riadený rozhovor 

diskusie žiakov 

práca s interaktívnou 
tabuľou 

práca s médiami 

práca v skupinách 

 

Ovláda predpísané pojmy, 

vie uviesť.  

Ovláda spoločenské 

zaradenie človeka aj 

z historického hľadiska, 
vie uviesť rozdiely 

v stavbe tela človeka 

a živočícha. 
Ovláda základné pojmy 

o infekčných chorobách 

a ovláda zásady prevencie. 

4  

VI. Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad 

dedičnej vlastnosti a príklad dedičného ochorenia. 
Uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť 

1. Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie.  

2. Schopnosti a osobitosti človeka. 

3. Životný štýl. Etické a morálne 

ENV 

OSR 
TPPZ 

priebežná samostatná 

práca 
riadený rozhovor 

Ovláda predpísané pojmy. 

Pozná zásady zdravého 
životného štýlu a snaží sa 

3  



Čas. 

rozv

. 

Ciele a kľúčové kompetencie 

Temati

cký 

celok 

Téma – obsahový štandard 

Medzipredme

tové vzťahy 

a prierezové 
témy 

Stratégie vyučovania – 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie – 

výkonový štandard 

Metó

dy 

hodn

oteni

a 

Poč. 

hod. 
Pozn. 

vlastný názor na význam záujmov, sebapoznávania, vzdelávania 
a rozvoj zručností pre život človeka. 

Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť 

význam striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej 
životosprávy a dôsledkov na život človeka. Uviesť príklad 

zdravého životného štýlu. 

princípy, kultúra medziľudských 
vzťahov, vzťah človeka k prírode. 

OŽaZ 
       MED   

diskusie žiakov 
práca s interaktívnou 

tabuľou 

práca s médiami 
práca v skupinách 

 

ich dodržiavať. 

Použité skratky prierezových tém:                                       Metódy hodnotenia: rozlišujúce – výkon žiaka sa porovnáva s výkonom iných žiakov, aby sa dosiahla spravodlivá 

ENV – environmentálna výchova                                                                                                       klasifikácia 

TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti                                                   overujúce – výkon žiaka sa porovnáva s výkonovým štandardom, pričom: 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                 stupeň výborný – žiak ovláda minimálne 90% učiva 

MEV – mediálna výchova                                                                                                                   stupeň chválitebný – žiak ovláda minimálne 80 % učiva              

OŽaZ – ochrana života a zdravia                                                                                                       stupeň dobrý – žiak ovláda minimálne 50 % učiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 stupeň dostatočný – žiak ovláda minimálne25 % učiva 

                                                                                                                                                                 stupeň nedostatočný – žiak ovláda menej ako 25 % učiva 

                                                                                                                                 formálne – žiak je dopredu upozornený, má možnosť pripraviť sa 

                                                                                                                                  neformálne – založené na pozorovaní bežnej činnosti žiaka na hodín 

 

 

Vypracovala: Mgr. Viera Malčeková 

 

 
 


