
Mesiac Týždeň Hodina Téma

september

1. 1. Rastlinné pletivá - delivé
2. Rastlinné pletivá – trváce (krycie, vodivé, základné)

2.
3. Koreň – funkcia, vnútorná i vonkajšia stavba,

metamorfózy, využitie
4. Stonka – funkcia, typy stoniek , rozkonárovanie,

vnútorná stavba , druhotné hrubnutie, metamorfózy,
využitie

3. 5. List – funkcia, morfológia listu
6. List – stavba, kategorie listov, metamorfózy,

opadávanie,
4. 7. Práca s rastlinným materiálom (morfológia listov)

8. Kvet – stavba kvetu borovicorastov a magnóliorastov

október

5. 9. Vývin vajíčka a peľového zrnka, využitie kvetov v praxi
10. Súkvetia

6.
11. Kvetné vzorce a kvetné diagramy
12. Opelenie, oplodnenie (magnóliorastov i

borovicorastov), stavba semena
7. 13. Plod – stavba, typy plodov, využitie

14. Výživa rastlín – autotrofia, heterotrofia

8.
15. Mixotrofia a symbióza
16. Fotosyntéza – význam,priebeh, asimilačné pigmenty,

redoxné systémy

november

9.

17. Primárne procesy fotosyntézy – fotosystémy, cyklická
a necyklická fotofosforylácia, produkty

18. Sekundárne procesy fotosyntézy -Calvinov a Hatch-
Slackov cyklus, C4, C5 a CAM rastliny

10. 19. Činitele ovplyvňujúce intenzitu fotosyntézy
20. Dýchanie – princíp, anaeróbne dýchanie, kvasenie

11.
21. Aeróbne dýchanie , produkty dýchania
22. Vodný režim –príjem vody (aktívny, pasívny, faktory),

vedenie vody (činitele, transpiračný a asimilačný prúd)
12. 23. Výdaj vody – transpirácia, gutácia

24. Minerálna výživa rastlín

december

13.
25. Rast a vývin rastlín – fázy rastu, vnútorné a vonkajšie

faktory
26. Ontogenéza – klíčenie, dormancia, jednoročné,

dvojročné, trváce rastliny

14.
27. Rozmnožovanie rastlín - nepohlavné
28. Pohlavné rozmnožovanie rastlín, rodozmena počas

ontogenézy
15. 29. Taxonomické jednotky rastlinného systému, ríša rastlín

30. Nižšie rastliny – typy stielok, rozmnožovanie, vývojové
vetvy

január

16.
31. Červené riasy, rôznobičíkaté riasy – charakteristika,

predstavitelia, význam
32. Červenoočká, kryptomonády, panciernatky

17. 33. Zelené riasy
34. Vyššie rastliny – vznik a vývoj, charakteristika

18. 35. Výtrusné cievnaté rastliny – rozdelenie, oddelenie:
ryniorasty

36. Machorasty – stavba tela, rodozmena, predstavitelia
19. 37. Plavúňorasty, prasličkorasty



február 38. Sladičorasty
20. 39. Semenné rastliny – charakteristika, systém,

nahosemenné rastliny

február
20. 40. Borovicorasty
21. 41. Poznávanie zástupcov borovicorastov v okolí školy

42. Určovanie borovicorastov pomocou rastlinného
materiálu

marec

22.
43. Krytosemenné rastliny – všeobecná charakteristika,

rozdielne znaky dvojklíčnolistových a
jednoklíčnolistových rastlín

44. Čeľade makovité, pŕhľavovité, konopovité, bukovité,
brezovité, lieskovité, fialkovité

23. 45. Čeľade kapustovité, lipovité, ružovité , hluchavkovité
46. Čeľade bôbovité, mrkvovité, ľuľkovité, astrovité

24. 47. Čeľade ľaliovité, amarylkovité, vstavačovité,
kosatcovité

48. Čeľade lipnicovité, arekovité
25. 49. Huby – znaky, výživa, rozmnožovanie, význam

50. Oddelenie: slizovky, vlastné huby – trieda: spájavé
plesne

26. 51. Trieda: vreckaté huby
52. Trieda: bazídiové huby

apríl

27.
53. Lišajníky
54. Bunka– chemické zloženie: voda, anorganické látky,

sacharidy, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny
28. 55. Všeobecná štruktúra bunky – bunkové povrchy,

cytoplazma
56. Štruktúra prokaryotickej bunky

29.
57. Štruktúra eukaryotickej bunky – membránové organely:

jadro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum
58. Membránové organely: Golgiho aparát, plastidy,

vakuoly, lyzozómy

máj
30.

59. Fibrilárne organely: cytoskelet, chromozómy, mitotický
aparát. Neživé súčasti bunky, ribozómy

60. Mitotické delenie bunky
31. 61. Redukčné delenie bunky - meióza

62. Bunkový cyklus, diferenciácia buniek

jún

32. 63. Príjem a výdaj látok bunkou
64. Energetický metabolizmus

33. 65. Enzýmové reakcie – katabolizmus a anabolizmus
66. Biologické disciplíny, metódy vedeckej práce


