
Katarína Kresáňová, Spojená škola Tilgnerova, BA



• Septima (9. ročník 8–ročné gymnázia nemajú)

• Niečo nové....

• Pojmy a HP J



Či si čarodejník, ovplyvňuje genetika, gény

Každá bunka má 2 sady chromozómov: 
• prvú zo spermie
• druhú z vajíčka

Preto máme každý gén  v dvoch kópiach

CHROMOZÓMY

GÉN

Od matkyOd otca

Wizard or 

muggle?



Gény - v rôznych formách, ktorým 
hovoríme alely

§ alela MUKLOVSKÁ - ‘M’ 
§ alela ČARODEJNÍCKA - ‘m’

Čarodejník:   mm

Človek:   MM alebo Mm

Muklovská
alela (M)Čarodejnícka 

alela (m)
Wizard or 

muggle?



Táto rodina je „čistokrvná“

Všetci ich predkovia boli čarodejníci a teda majú kombináciu alel mm

MALFOYOVCI

Lucius Malfoy

Narcissa Malfoy

Draco 
Malfoy

(mm)
(mm)

(mm)

Wizard or 

muggle?



Hermiona má úžasné čarodejnícke schopnosti, aj 
keď nemá čarodejnícky pôvod, ona je „mm“

Jej rodičia boli muklovia

Aký bol genotyp jej rodičov??

Mm

HERMIONA GRANGER
(mm)

Mm Mm

mm

Wizard or 

muggle?





ü Základné genetické pojmy. Rodokmeň.

ü Mendelove zákony. 

ü Monohybridné a dihybridné kríženie.

ü Dedičnosť krvných skupín.

ü Pohlavné chromozómy a 
chromozómové určenie pohlavia.

ü Dedičnosť viazaná na pohlavie.

ü Nukleové kyseliny. Príbeh objavu DNA.

ü Genetika prokaryotickej bunky.

ü Genetika eukaryotickej bunky. 

ü Gén, jeho prenos a expresia.

ü Chyby v DNA mutácie a mutagény.

ü Podstata génovej väzby. 

ü Mimojadrová dedičnosť.

ü Genetika človeka.

ü Dedičné dispozície a choroby.

ü Epigenetika. Genomika.

ü Genetické poradenstvo.

ü Gén. manipulácie a ich praktický 
význam (GMO, Génová terapia, 
Klonovanie

ü PCR, elektroforéza.

ü Praktické využitie poznatkov 
z genetiky v súčasnosti a jej 
vzrastajúci význam pre budúcnosť.

ü Populačná genetika.

ü Evolúcia.





Meióza a Crossing over







• Súťaž dvoch tímov o to, kto prvý poskladá konkrétnu bielkovinu

• Každý tím dostane: matricu DNA, kódovú tabuľku

• Vylosujú si, kto je súčasťou mRNA (dostanú rovno výkres a kodónom), kto je 
ribozóm, kto tRNA (dostanú výkres s antikodónom, prinášajú podľa toho AMK)

• Prebieha „translácia a transkripcia naživo“





• Deti, zamenené v pôrodnici.

• Dbá sa vo filmoch na genetické pravidlá (...čo sa týka výzoru, napr. modrookosť
rodičia verzus deti)?

• Ak molekula DNA obsahuje 40 % tymínu, koľko percent guanínu bude mať? 

•



Evolúcia, ekológia, zdravie...



• Študenti zažijú problematiku trvalo udržateľného rozvoja a neobnoviteľných zdrojov. 

• Biodiverzita, rozmanitosť života je významná hodnota našej krajiny. 

• Diskusia – populácie

• Panmixia, inbreeding...

Vďaka genetickej rôznorodosti sa vyvíjajú 
nové druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú 

schopné prispôsobiť sa meniacim sa 
životným podmienkam. 



• Predispozície na ochorenia

• Mutagény, rakovina

• Prevencia

• Eugenika (diskusie)

• Epigenetika



• Vytiahnu si či sú „za“ alebo „proti“

• Vytiahnu si stranu, koho záujem obhajujú

• GMO, Génová terapia, Genetické 
plánovanie....

• Píšu články o konkrétnej téme do 
odborného časopisu, do časopisu pre 
deti, do bulváru...













Podozriví z vraždy

Krv 
z miesta 

činu





• Vymýšľanie dedičnosti inšpirovanej knihami a 
filmami (prítomnosť midichlorianov v Star Wars, 
rôzne superschopnosti...)

• Ako by sa dalo použiť, čo sme sa naučili. 

• Tvorba úloh, kvízov.

• Ódy na DNA ....DNA je nositeľom 
genetickej infošky

rovnako tak ako moje
dvoj-trojdňové ponožky.

Nukleotid, sorry ľudia
divných názvov bude dosť

z bázy cukru a aj zvyšku
zložený je tento skvost.

Komplementarita hlási:
chcem vidieť dva reťazce
nech sa bázy medzi vami

spária tak ako ja 
chcem.....




