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AKO SA ROZMNOŽUJÚ ŽIVOČÍCHY 

(7. a 8. ročník ZŠ) 
 

 
Tento metodický list tvoria jednoduché (niektoré aj dlhodobé) aktivity, ktoré žiaci dokážu zvládnuť počas 

domácej prípravy sami. Realizáciou jednotlivých zadaní žiaci napĺňajú výkonové a obsahové štandardy 

predmetu biológia na úrovni nižšieho stredného vzdelávania. 

 

 

1. Čo majú spoločné? 

 

Pozoruj obrázky rozmnožovania jahody a nezmara. 

 

 

1. Z čoho sa na obrázku rozmnožuje jahoda? 
2. Z čoho sa na obrázku rozmnožuje nezmar? 

 

Tento spôsob rozmnožovania nazývame NEPOHLAVNÉ rozmnožovanie. 

Nový organizmus (potomok) sa vyvíja z tela (telových buniek) rodičovského jedinca. 

Jahoda sa rozmnožuje poplazmi, nezmar púčikmi. 

 

2. Čo je vo vajíčku? 

 

Sprav pozorovanie. 

1. Rozbi slepačie vajce na plytký tanier. 
2. Pozoruj jeho časti. 
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3. Tu sa nachádzajú opísané jednotlivé časti vajíčka. 

 

 

 

4. Teraz popíš časti tohto rozbitého vajíčka na obrázku:  
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Z vajíčka sa vyliahne mláďa – kuriatko. 

 

                       

Živočíchy sa rozmnožujú aj pomocou vajíčok a spermií (pohlavných buniek). 

Tento spôsob rozmnožovania nazývame POHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE. 

Nový organizmus (potomok) sa vyvíja splynutím pohlavných buniek.  

Vajíčko je samičia pohlavná bunka, spermia je samčia pohlavná bunka. 

 

3. Gumové vajíčko 

 
Sprav pokus a svoj postup zaznamenávaj (urob fotografie). 

 

1. Vlož vajce do pohára. 
2. Zalej ho octom 

                                       

3. Čakaj 10 minút – pozoruj, čo sa deje. 

                            

Vajíčko obaľujú vzduchové bublinky. 

A teraz trochu chémie:  

Uskutočnila sa reakcia medzi uhličitanom vápenatým (CaCO3), ktorý tvorí škrupinu a kyselinou 

octovou (CH3COOH) – octom. Vznikol oxid uhličitý CO2.  Jeho bublinky plávajú na povrchu škrupiny 

a zdvíhajú vajce k hladine.  
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4. Počkaj do ďalšieho dňa. 

Čo sa stalo? 

Ohmataj vajíčko, stlač ho. 

                   

Škrupina zmizla.  

Ako je to možné? 

Škrupina tvorená uhličitanom vápenatým sa octom rozložila a vznikol oxid uhličitý (videl si ho ako 
bublinky na škrupine). Medzi bielkom a škrupinou sa nachádzajú ešte dve blany.  Za deň sa škrupina 
úplne rozložila a vajíčko zostalo chránené len blanami. 

 
Sprav prezentáciu z realizácie svojho pokusu. 

 

4. Môže slimák sám seba oplodniť? 

 

 Tulipán je jednopohlavný alebo obojpohlavný? 

 Slimák tvorí spermie aj vajíčka. Je obojpohlavný. 

 

Porozmýšľaj:  

1. Prečo sa slimák pári, keď produkuje spermie aj vajíčka? 
2. Nemôže sám seba oplodniť? 
3.  
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4. Napíš svoje argumenty: 
 

 

 

 

Slimák je obojpohlavný živočích. Pri párení si dva jedince slimáka vymenia spermie. 

(Slimáky nemôžu sami seba oplodniť.) 

 

5. Kam kladú vajíčka? 

 
Pozoruj obrázky. 

Voš        Slimák 

     
                             Motýľ 

  
                                    Vážka                   Lumok                                

                               
                                      Ropucha 

  
                                  Lajniak                                                                                          Ryba 

                                                                                    

Na základe pozorovaných obrázkov vypíš miesta, kam niektoré živočíchy kladú svoje vajíčka. 
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6. Kde boli oplodnené vajíčka? 

 

Pozoruj obrázky rozmnožovania rôznych živočíchov. 

1. Kde boli oplodnené vajíčka týchto živočíchov? 

   

 

2. Kde boli oplodnené vajíčka týchto živočíchov? 

 

 

 

K oplodneniu vajíčka môže dochádzať mimo tela samičky (vo vode). Tento spôsob nazývame 
VONKAJŠIE OPLODNENIE. 

K oplodneniu vajíčka môže dochádzať v tele samičky. Tento spôsob nazývame VNÚTORNÉ 
OPLODNENIE. 

 

Pozoruj obrázky rozmnožovania živočícha. 

     

 

Pokús sa sformulovať definíciu pojmu oplodnenie. Pomôžu ti k tomu obrázky a predchádzajúci text. 
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7. Ako sa liahnu? 

 

 

Táto aktivita je pre žiakov, ktorí majú doma akvárium, alebo si zabezpečia vajíčka dafnií         

z chovateľských potrieb. 

 

Dafnie sú veľmi drobné živočíchy blízke rakovi. Môžeš si ich kúpiť v chovateľských potrebách. 

 

 

Sprav dlhšie pozorovanie 

Budeš potrebovať: pohár, vajíčka dafnií, lupu, vodu, droždie 

1. Do veľkého pohára nalej jeden deň odstátu vodu (aby z nej vyprchal chlór, ktorý sa vo 

vodovodnej vode nachádza kvôli dezinfekcii). 

 

2. Do vody vlož vajíčka dafnií.  

 

3. Na pohári si fixkou naznač, pokiaľ siaha hladina vody (priebežne počas pozorovania kontroluj 

výšku hladiny v pohári a dolievaj ju čistou vodou). 

4. Sleduj lupou, kedy sa vyliahnu dafnie. 

5. Vyliahnutým dafniám zabezpeč stravu (napr. kúsok droždia raz za týždeň). 

6. Skús spozorovať nejaké rozdiely medzi jednotlivými dafniami (vedel by si odlíšiť samčekov od 

samičiek?). 

Dafnie sú oddeleného pohlavia. Počas leta v priaznivých podmienkach samičky kladú vajíčka, z 

ktorých sa rodia len samičky – vajíčka nie sú oplodnené. K oplodneniu vajíčok dochádza na jeseň a z 

nich sa liahnu aj samčekovia.  
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8. Životný cyklus 

 

Pozoruj životný cyklus živočíchov na obrázku. Pozorne si všímaj jednotlivé štádiá ich vývinu. 

 
     Koník (neúplná premena)             motýľ (úplná premena) 

     
 

 

Vo vývine hmyzu sa vyskytujú štádiá: vajíčko, larva, kukla a dospelý jedinec. 

1. Do okienok na obrázkoch vpíš číslo etapy životného cyklu motýľa. Potom sa pokús 
pomenovať jednotlivé štádiá vývinu a napíš ich názvy pod obrázok. 
 

 

 

2. Porozmýšľaj a k nasledovným výrokom dopíš P (pravda) alebo N (nepravda). 
 

__________  Larva nemá krídla. 

__________ Kukla musí jesť veľa, aby mohla rýchlo rásť. 

__________ Keď sa larva zvlieka, zbavuje sa vonkajšej vrstvy pokožky. 

__________ Väčšina dospelého hmyzu má šesť nôh, tri časti tela a tykadlá. 

__________ Neúplná premena znamená drastickú zmenou tvaru tela. 
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3. Do diagramov dopíš (alebo dokresli) príslušné štádiá vývinu hmyzu: vajíčko, larva, kukla 
a dospelý jedinec. 

 

9. Vývin stavovcov 

 
Pozoruj vývin stavovcov. 

1. Pozorne si pozri obrázky vývinu živočíchov.  

Vedľa obrázkov sa nachádzajú pojmy. Pokús sa popísať obrázky – priraď pojmy k jednotlivým 
častiam (vývinovým štádiám) obrázka tak, že ich tam dopíšeš. 

 

Vývin ryby  

    

vajíčko (ikra) 

 

plôdik 

 

dospelý jedinec (ryba) 
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Vývin žaby (obojživelníka) 

 

 

vajíčka 

 

larva (žubrienka) 

 

dospelý jedinec (žaba) 

 

 

 

Vývin hada (plaza) 

 

 

vajíčka 

 

mláďa 

 

dospelý jedinec (had) 

 

 

 

Vývin kury (vtáka) 

 

 

vajíčko 

 

mláďa (kurča) 

 

dospelý jedinec (kura) 
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Vývin psa (cicavca) 

 

zárodok/plod 

 

mláďa (mláďa) 

 

dospelý jedinec (pes) 

 

 

 

 

 

2. Do okienok vpíš príslušné živočíchy: ryba, žaba, had, kura, pes.  

 

Vajíčka sa vyvíjajú      Vajíčka sa vyvíjajú  

vo vonkajšom prostredí (vo vode, v piesku...) v tele samice 

 
   

3. Na základe pozorovaných obrázkov doplň vety dolu. Vyber z týchto pojmov: liahnú, plôdik, 
obojživelníky, pária, zárodok, žubrienky. 

 

 Z oplodnených ikier vznikne ....................... a z neho dospelý jedinec. . 

 ................................. sa rozmnožujú vo vode. Kladú do nej veľké množstvo rôsolovitých 
vajíčok. 

 Z oplodnených vajíčok žaby sa .................................... larvy (..........................) 

 Plazy, vtáky a cicavce sa ................................... Spermie sa dostávajú k vajíčkam vnútri tela 
samice. 

 Samica cicavcov je po párení a oplodnení vajíčka gravidná. V maternici vzniká 
........................... 

 

4. Životný cyklus rastlín je podobný životnému cyklu živočíchov. Priraď k častiam obrázku 
jednotlivé pojmy, ktoré podľa teba zodpovedajú vývinovým štádiám rastliny. Potom miesto 
oplodnenia označ       . 

 

a. stopka s výtrusnicou 
b. pohlavné orgány 
c. výtrusy 
d. prvoklík 
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e. dospelá rastlinka machu 

10. Pojmová mapa 

 

Vytvor pojmovú mapu (schému) z týchto slov: 

rozmnožovanie, pohlavné rozmnožovanie, nepohlavné rozmnožovanie, oplodnenie, 
vnútorné oplodnenie, vonkajšie oplodnenie, párenie, liahnutie, vývin, vajíčko, larva, kukla, 
mláďa, dospelý jedinec, životný cyklus 
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Aktivity metodického listu prispievajú k napĺňaniu vzdelávacieho štandardu pre 2. stupeň ZŠ 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Tematické celky 

Stavba a funkcie tela stavovcov (7. ročník) 

Základné životné procesy organizmov (8. ročník) 

 

Výkonové štandardy 

8. ročník 

 vytvoriť pojmovú mapu vzťahov orgánových sústav živočíchov, 

 porovnať životné procesy rastlín a živočíchov, 

 naplánovať pozorovanie základných znakov a procesov organizmov rôznymi zmyslami a rôznymi 

spôsobmi, 

 uskutočniť jednoduchý pokus alebo pozorovanie na skúmanie životných procesov organizmov, 

 formulovať závery z uskutočneného pozorovania alebo pokusu. 

7. ročník  

 porovnať vonkajšie a vnútorné oplodnenie, 

 analyzovať rozdiely vo vývine jedinca rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov, 

 prezentovať svoje zistenia rôznymi formami 

 

Obsahové štandardy 

8. ročník 

rozmnožovanie organizmov pohlavné a nepohlavné 

rast, vývin, životný cyklus organizmov 

7. ročník  

rozmnožovanie a vývin stavovcov 

oplodnenie vonkajšie, vnútorné, vývin jedinca mimo tela samice, v tele samice 
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