Základná škola Pavla Horova Michalovce

ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018

5 . ROČNÍK
BIOLÓGIA
Vypracoval: Mgr. Beáta Kačkošová
Obsah
Charakteristika predmetu. ...................................................................................................................... 2
Ciele učebného predmetu. ...................................................................................................................... 2
Výkonový štandard .................................................................................................................................. 7
Pedagogické stratégie ............................................................................................................................. 7
Učebné zdroje ......................................................................................................................................... 8
Hodnotenie.............................................................................................................................................. 9

Tematický plán ...................................................................................................................................... 11

Učebné osnovy vypracované na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, schváleného 19.6.2008.

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

Ciele učebného predmetu
Žiaci










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



pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,



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



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



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



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








diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,



aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,



chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,



plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,



prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Príroda a život
Výkonový štandard

Obsahový štandard

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:







príroda, živé a neživé časti prírody, organizmy

rozlíšiť na príklade živé a neživé časti prírody,
rozhodnúť, ktoré informácie získajú pozorovaním

pozorovanie, pokus
a ktoré lupa, mikroskop, ďalekohľad

pokusom,

mikroskopický preparát, podložné sklo, krycie sklíčko, pinzeta,

vybrať vhodnú pomôcku na pozorovanie konkrétnej prírodniny,

preparačná ihla

pozorovať prírodniny mikroskopom, lupou.

Spoločenstvá organizmov
Výkonový štandard

Obsahový štandard

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:










spoločenstvo lesa, vody, poľa, lúky, vysokohorské

rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia organizmov,
rozhodnúť

baktérie, huby, rastliny, živočíchy

o zaradení vybraných organizmov do

lesného, potravový reťazec

vodného, poľného, lúčneho a vysokohorského spoločenstva,

dreviny, stromy, kry, byliny

rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby,

vonkajšia stavba tela rastlín a húb (drevín, bylín, húb s plodnicou)

pozorovaním zistiť

spoločné

a rozdielne znaky

skupín vrstvy lesa

organizmov,

dreviny ihličnaté a listnaté

vysvetliť prispôsobenie sa organizmov danému prostrediu,

machy, paprade, prasličky

zdôvodniť

potravové vzťahy medzi organizmami

v spoločenstve,

žijúcimi rastliny chránené, liečivé, jedovaté
podzemné zásobné orgány
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zostaviť jednoduchý potravový reťazec pre každé spoločenstvo,

huby jedlé, jedovaté

zhodnotiť význam organizmov v prírode a pre človeka,

lišajníky, spolužitie

argumentovať, prečo musia byť niektoré rastliny a živočíchy

vonkajšia stavba tela živočíchov (bezstavovce, stavovce)

chránené,



vyhľadať informácie, ktoré rastliny alebo živočíchy v ich regióne
sú chránené,



rozhodnúť, ktoré zásady správania sa v prírode sú bezpečné
z hľadiska ochrany vlastného zdravia,




ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce
koža, šupiny, perie, srsť

nájsť príklady poškodzovania prírody nevhodnou činnosťou bylinožravce, mäsožravce, všežravce
človeka v okolí školy,



parazity, inštinkt

akceptovať zásady zberu húb a liečivých rastlín z prírody,

vtáky stále, sťahovavé, dravce, sovy, spevavce
voda stojatá, tečúca,
kyslík, teplota vody
planktón, riasy jednobunkové, mnohobunkové, sinice

zhodnotiť význam kyslíka rozpusteného vo vode pre život živočíchy jednobunkové, mnohobunkové

vodných organizmov,





plávacie blany, mastné perie, vtáky kŕmivé, nekŕmivé








zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoženia niektorých druhov

hustá srsť, silný chvost, hlodavé zuby, hlodavce

organizmov pre lesné a poľné spoločenstvo,

lúka, pasienok, pole, medza, remízka

zhotoviť záznam z pozorovania (nákres a popis),

trávnaté porasty, hospodárske plodiny

vyhľadať neznáme organizmy pomocou atlasu,

obilniny, krmoviny, okopaniny, olejniny

spracovať doplňujúce informácie o jednotlivých spoločenstvách

pohlavná dvojtvarosť, hniezdenie

vyhľadané z rôznych zdrojov,



prezentovať vlastné práce (plagáty, modely, prezentácie).
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Pedagogické stratégie
Žiakom poskytnúť príležitosť používať nadobudnuté zručnosti v kontexte. Chceme si
všímať talenty a rozvíjať ich do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať
samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva, samozrejme využívať IKT.
Vyučovanie viesť ku komunikačným schopnostiam, vysokej kreativite, aby žiak bol aktívnym,
tvorivým subjektom, učiteľ moderátorom, ktorý usmerňuje žiakov. Na hodinách budú
uplatňované kognitívne štýly, ktoré pomôžu prekonať strach z chýb a omylov. Dôležitým
odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne
hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
Vo vyučovacom procese na hodinách Biológie je vhodné využívať nasledujúce metódy:
motivačné metódy – motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém,
motivačná demonštrácia
expozičné metódy – rozprávanie, vysvetľovanie, beseda, pozorovanie, demonštračná
metóda, manipulácia s predmetmi, inštruktáž
problémové metódy – heuristická metóda, projektová metóda
praktické aktivity – práca dvojíc, skupín
práca s knihou a textom
samostatné samostatne experimentovanie (hľadanie, skúšanie, objavovanie)
aktivizujúce metódy (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,
kooperatívne vyučovanie)
fixačné metódy (metódy opakovania, precvičovania, riešenia problémov)
Poznámka:
Žiakom so špeciálnymi poruchami učenia a správania budeme pristupovať individuálne.

Učebné zdroje
Kniha alebo učebnica:
Biológia 5
www.zborovna.sk
Dataprojektor
Prezentácie

Hodnotenie
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Predmet
Biológia bude klasifikovaný známkou. Pri jeho klasifikácii budeme
vychádzať z Metodického pokynu č. 22 / 2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov v
základnej škole.
Verbálna forma kontroly
Uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi
alebo určenia konkrétneho učiteľom.

na základe dobrovoľnej

odpovede žiaka

Písomná forma kontroly
V prípade písomných prác zostavených podľa výkonového štandardu, budeme
využívať percentuálnu stupnicu nasledovne:
Stupeň 1:

100% - 90%

Stupeň 2:

89% - 75%

Stupeň 3:

74% - 50%

Stupeň 4:

49% - 30%

Stupeň 5:

29% - 0%

V predmete Biológia budeme hodnotiť aj tvorbu projektov a ich prezentáciu.
Prezentácia projektov
Kritéria: - náročnosť zvolenej témy, jej obsahové zvládnutie
- originalita, estetično, logické usporiadanie
- zaujímavosti a doplnenie základného učiva
- grafický prejav
- prezentácia projektu – úroveň osvojenia poznatkov
Poznámka:
Pri hodnotení Hodnotenie žiaka so špecifickými poruchami učenia bude v súlade so závermi
a odporúčaním
pedagogicko-psychologického
vyšetrenia.
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Tematický plán
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník
Časová dotácia: 66 hodín/ročne (časová dotácia 2 hodiny týždenne)

Tematický
celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

6h

Príroda a život

Žiaci:

Úvodná hodina

 oboznámenie s učivom biológia 5. ročníka;

Poznávame prírodu

 príroda, živé a neživé časti prírody,
organizmy;
 pozorovanie a pokus;
 lupa, mikroskop, ďalekohľad;
 mikroskopický preparát, podložné sklo,
krycie sklíčko, pinzeta, preparačná ihla;

Metódy a prostriedky
pozorovania

 sú oboznámený so systémom práce na
hodine;
 rozlíšiť na príklade živé a neživé časti
prírody;
 rozlíši, ktoré informácie získavajú
pozorovaním a ktoré pokusom;
 vedia uviesť význam a využitie mikroskopu a
ukázať okulár, objektív a zrkadlo

Poznávame rastliny
a živočíchy

 organizmy;

 vybrať vhodnú pomôcku na pozorovanie
konkrétnej prírodniny;

Praktická aktivita č. 1

 pozorovanie vybraných rastlinných
a živočíšnych objektov;

 pozorovať prírodniny mikroskopom, lupou;

Spoločenstvo organizmov
 príroda, živé a neživé časti prírody,
a ekosystém
organizmy;

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Biológia – 5. ročník

 zhodnotiť význam organizmov v prírode
a pre človeka;
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Ako žije les

 spoločenstvo lesa;
 vrstvy lesa;
 potravový reťazec;

Lesné dreviny

 dreviny, stromy, kry;

Význam lesných drevín

 poznať základnú stavbu tela dreviny,
rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom, vedieť
určiť názvy vybraných drevín, uviesť
význam drevín pre život;
 priebeh a podmienky fotosyntézy a jej
význam;

Opakovanie: Príroda
a život, les, lesné dreviny

Spoločenstvá organizmov – Les

Lesné mikroorganizmy
a nekvitnúce byliny

25 h

2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2

Lesné kvitnúce byliny

 baktérie;
 machy, paprade, prasličky;
 vonkajšia stavba tela rastlín;

byliny;

rastliny chránené, liečivé, jedovaté;

podzemné zásobné orgány;

 rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia
organizmov;
 rozhodnúť o zaradení vybraných organizmov
do lesného, vodného, poľného, lúčneho a
vysokohorského spoločenstva;
 rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby,
 pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne
znaky skupín organizmov;
 vysvetliť prispôsobenie sa organizmov
danému prostrediu;
 zdôvodniť
potravové
vzťahy
medzi
organizmami žijúcimi v spoločenstve;
 zostaviť jednoduchý potravový reťazec pre
každé spoločenstvo;
 zhodnotiť význam organizmov v prírode a
pre človeka;
 argumentovať, prečo musia byť niektoré
rastliny a živočíchy chránené;
 akceptovať zásady zberu bylín;

ENV

TPPZ

Projekt č. 1: Dreviny
v našej obci

 oboznámiť sa s rastúcimi drevinami v okolí
školy;

 zhotoviť záznam z pozorovania (nákres a
popis);

Lesné huby a lišajníky

 vonkajšia stavba tela húb;
 huby jedlé a jedovaté;
 lišajníky a spolužitie;

 akceptovať zásady zberu húb;

Praktická aktivita č. 2

 pozorovanie húb

 vyhľadať neznáme organizmy pomocou
atlasu;

TPPZ

Lesné bezstavovce

 vonkajšia stavba tela živočíchov –
bezstavovcov;
 parazity, inštinkt;

 rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia
organizmov,
 rozhodnúť o zaradení vybraných organizmov
do lesného spoločenstva,

ENV

Iné lesné bezstavovce
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Drobné lesné živočíchy
Lesné stavovce –
obojživelníky
Lesné stavovce – plazy

Lesné stavovce – vtáky

Lesné stavovce – cicavce

 vonkajšia stavba tela živočíchov –
stavovcov;
 obojživelníky;
 plazy;
 koža;
 vtáky;
 perie;
 vtáky stále, sťahovavé, dravce, sovy,
spevavce;
 cicavce;
 srsť;
 bylinožravce, mäsožravce, všežravce;

Vysokohorské rastliny

 spoločenstvo vysokohorské;

Lesný ekosystém

 spoločenstvo lesa;
 potravový reťazec;

 rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby,
 pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne
znaky skupín organizmov,
 vysvetliť prispôsobenie sa organizmov
danému prostrediu,
 zdôvodniť
potravové
vzťahy
medzi
organizmami žijúcimi v spoločenstve,
 zhodnotiť význam organizmov v prírode a
pre človeka;

 argumentovať, prečo musia byť niektoré
rastliny a živočíchy chránené,
 zostaviť jednoduchý potravový reťazec;
 zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoženia
niektorých druhov organizmov pre lesné
spoločenstvo;

20 h
Spoločenstvá
organizmov – Život vo vode
a na brehu

Opakovanie
Voda a jej okolie
Vodné rastliny
Brehové rastliny
Drobné vodné živočíchy
Vodné bezstavovce

 voda stojatá, tečúca;
 kyslík, teplota vody;
 planktón, riasy jednobunkové,
mnohobunkové;

 živočíchy jednobunkové a mnohobunkové;
 vonkajšia stavba tela bezstavovcov;

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Biológia – 5. ročník

 zhodnotiť význam kyslíka rozpusteného vo
vode pre život vodných organizmov;
 rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia
organizmov,
 rozhodnúť o zaradení vybraných organizmov
do vodného spoločenstva,
 rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby,
 pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne
znaky skupín organizmov;
 vysvetliť prispôsobenie sa organizmov
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Hmyz žijúci na vode
a brehu
Praktická aktivita č. 3

 pozorovanie ulít a lastúr;

Vodné a brehové
stavovce – Ryby

 ryby;
 vonkajšia stavba tela stavovcov;

Obojživelníky a plazy vo
vode a na brehu

 obojživelníky a plazy;
 plávacie blany;

Vodné vtáky

Vodné cicavce
Vodný ekosystém







danému prostrediu;
 zdôvodniť
potravové
vzťahy
medzi
organizmami žijúcimi v spoločenstve,
 zhodnotiť význam organizmov v prírode a
pre človeka;
 argumentovať, prečo musia byť niektoré
rastliny a živočíchy chránené;
 vyhľadať neznáme organizmy pomocou
atlasu;
 zostaviť jednoduchý potravový reťazec;
 zhodnotiť význam organizmov v prírode
a pre človeka;

vtáky;
mastné perie;
vtáky krmivé a nekrmivé;
cicavce;
hustá srsť, silný chvost, hlodavé zuby,
hlodavce;

TPPZ

ENV
FIG

 potravový reťazec;

Opakovanie: Život na
brehu a vo vode

 oboznámiť sa so spoločenstvami (lesa,
vody, lúk) v okolí školy;

Lúky, pasienky a polia

 lúka, pasienok, pole, medza, remízka;

Lúčne rastliny a huby

 trávnaté porasty, hospodárske plodiny;

15 h
Spoločen
stvá
organizm
ov –
Život vo
na
poliach
a lúkach

Projekt č. 2: Príroda
nášho okolia
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 spracovať doplňujúce informácie
o jednotlivých spoločenstvách vyhľadané
z rôznych zdrojov,
 prezentovať vlastné práce (plagáty, modely,
prezentácie);
 rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia
organizmov,
 rozhodnúť o zaradení vybraných organizmov
do vodného spoločenstva,
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Poľné plodiny – Obilniny
a krmoviny

 obilniny, krmoviny;

Poľné plodiny – Olejniny
a okopaniny

 olejniny, okopaniny;

Lúčne a poľné
bezstavovce

 vonkajšia stavba tela bezstavovcov;

Lúčne a poľné stavovce –
Obojživelníky a plazy

 vonkajšia stavba tela stavovcov;
 obojživelníky a plazy;

Lúčne a poľné stavovce –
Vtáky

 vtáky;
 pohlavná dvojtvarosť, hniezdenie;

Lúčne a poľné stavovce –
Cicavce

 cicavce;
 hlodavce;

 rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby,
 pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne
znaky skupín organizmov;
 vysvetliť prispôsobenie sa organizmov
danému prostrediu;
 zdôvodniť
potravové
vzťahy
medzi
organizmami žijúcimi v spoločenstve,
 zhodnotiť význam organizmov v prírode a
pre človeka;
 argumentovať, prečo musia byť niektoré
rastliny a živočíchy chránené;
 vyhľadať neznáme organizmy pomocou
atlasu;
 zostaviť jednoduchý potravový reťazec;
 zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoženia
niektorých druhov organizmov pre poľné
spoločenstvo;

Opakovanie: Život na
poliach a lúkach
Záverečné opakovanie
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