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

 

Charakteristika predmetu.   
 

 

 

 

       Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými  

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.  

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a 

matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná 

súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie 
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prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových 

poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s 

informáciami.  

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií 

o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.  

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým 

objektivita a pravdivosť poznania.  

Ciele učebného predmetu  

 

  vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  



 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,  



  aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,  



 získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov,  



 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,  



 

 

 

 

 

Schopnosti a zručnosti  
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 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,  



 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,  



 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  



 pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,  



 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,  



 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,  



 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,  
 

 riešiť problémové situácie,  


  nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a 

spoľahlivosti.  

 

 

Postojová oblasť  




 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,  



 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,  



 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  



 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.  
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Sociálna oblasť  


 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  



  komunikovať a spolupracovať v tímoch,  



  rozhodovať sa  

 

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,  



  správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

 

Kľúčové kompetencie 

 

1. TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK 
 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 trénovať modelovanie ako myšlienkový proces, 

 analyzovať záznamy z meraní a ich grafický priebeh, 

 aplikovať poznatky o vlastnostiach plynov, kvapalín a pevných telies v technických zariadeniach a v bežnom živote, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte 
 
komunikačnej: 

 zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky, 
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 spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu 
 
interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v tíme, 

 kooperovať, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia 
 
intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode. 
 
 

2. TEPLO 
 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 odhadnúť výslednú teplotu po výmene tepla, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu, 

 rozvíjať úroveň formálnych operácií, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 
komunikačnej: 

 zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 
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 tvoriť nové informácie z meraní, 

 vyhľadávať informácie z technických tabuliek 
 
interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 kooperovať 
 
intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na životné prostredie. 
 

 

Obsahový štandard 
 

1.TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK 

 
 Meranie teploty. 

 Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera. Kalibrácia teplomera. 

 Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn (vyparovanie, var). 
  Zostrojenie grafu závislosti teploty od času z nameraných hodnôt. Bod varu, plató. 
 Čo sme sa naučili 
 Test č.1 
 Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu (kondenzácia). Zisťovanie teploty rosného bodu. 
 Modelovanie dažďa. 
 Kyslé dažde. 
 Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr. ľadu, parafínu. 
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 Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt. 
 Čo sme sa naučili  
 Test č.2 
 AKTIVITA 1: Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica (dlhodobá tímová práca a pozorovanie). 
     Prezentácia projektov 

 
2.TEPLO 

 
 Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom. 
 Vedenie tepla. 
 Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok. 
 Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla medzi horúcou a studenou vodou. 
 Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie označenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt. 
 Čo sme sa naučili 
 Test č.3 
 Hmotnostná tepelná kapacita . 
 Vzťah Q = c.m.∆t pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J. 
 Výpočet tepla 
 Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich spaľovania. 
 Tepelné spaľovacie motory. 
 Čo sme sa naučili 
 Test č.4 
 Prezentácia projektov 
 

 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
spotreba energie a vykurovanie  

kompostovanie organického odpadu 

odlesňovanie 

znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 

úbytok ozónovej vrstvy 

kyslý dážď 

skleníkový efekt 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
Celoročné opakovanie učiva 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 
BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

Spaľovacie motory 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Stanovenie energetickej hodnoty potravín 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI 

 AKTIVITA 1: Praktické meteorologické 
pozorovania, meteorologická stanica 
(dlhodobá tímová práca a pozorovanie). 

     Prezentácia projektov 
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Výkonový štandard 
 

1.TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK 

 

 znázorniť reálny teplomer modelom, 

 analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu, 

 porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a rozdielne znaky, 

 využiť PC pri zostrojovaní grafov, 

 vypracovať záznam údajov z meteorologických pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje v triede, prezentovať údaje aj formou grafov, 

 navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede, 

 opísať kolobeh vody v prírode, 

 modelovať vznik dažďa, 

 rozumieť  vzniku a škodlivosti kyslých dažďov. 
 
 
 
2.TEPLO 

 

 formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,  

 dodržať podmienky platného experimentu, 

 odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

 pracovať s tabuľkami MFCHT,  

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet tepla, 

 opísať technologické postupy, napr. spôsob stanovenia energetickej hodnoty potravín spaľovaním, 

 získať informácie o energetickej hodnote potravín, 

 vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov, 

 posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov na životné prostredie a spôsoby ich eliminácie. 
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Pedagogické stratégie 
 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových 

poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, projektové vyučovanie, brainstorming, praktická skupinová práca ,vytváranie logických 

schém a pojmových máp a práca s informáciami. 

 

 

 

Učebné zdroje 
 

Učebnice :  

Macháček, Martin. 1999. Fyzika pre základné školy. 5. vydanie. 2001 SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03042-9  

Bohuněk, Jiří – Kolářová. Ružena – Janovič, Jozef. 2000. Fyzika pre 7. ročník základných škôl, 2. vydanie. SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03161-1 

Kolářová, Ružena – Chytilová, Marta – Kluvanec, Daniel - Žampa, Karel. 1992. Fyzika pre 8. ročník základnej školy. 1. vydanie. SPN. Bratislava. ISBN 80-

08-01103-3 

Odborná literatúra:  

KOSTIČ,Ž.K.1971. Medzi hrou a fyzikou. Nakladateľstvo ALFA n. p., Bratislava v decembri 1971 

VARIKAŠ,V.M.-VARIKAŠ I.M.-KIMBAR B.A.1990. Fyzika v živej prírode. SPN Bratislava. 1. vydanie, ISBN 80-08-00445-2 
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Internetové stránky : 

Dostupné na internete:  

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm 

www.equark.sk 

http://www.zsphorova.sk/modernaskola/fyzika/index.htm 

 

Hodnotenie 
 

Predmet Fyzika bude klasifikovaný známkou. Pri jeho klasifikácia budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011-R s platnosťou od 1. mája 

2011  na hodnotenie žiakov základnej školy. V prípade písomných prác, testov, didaktických testov a akýchkoľvek prác, pri ktorých je možné využiť 

percentuálnu stupnicu budeme uplatňovať nasledovne: 

Stupeň 1: 100% - 90% 

Stupeň 2: 89% - 70% 

Stupeň 3: 69% - 50% 

Stupeň 4: 49% - 30% 

Stupeň 5: 29% - 0% 

 

 

 

http://www.equark.sk/
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Tematický plán 

Predmet: Fyzika 

Ročník: 7. ročník 

Časová dotácia: 33 hodín/ročne 

Tematický celok Téma 
Obsahový 
štandard 

Výkonový štandard 

TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN 
SKUPENSTVA LÁTOK 
Počet hodín:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Meranie teploty. 

 Modelovanie zostrojenia Celsiovho 
teplomera. Kalibrácia teplomera. 

 Skúmanie premeny skupenstva: 
kvapaliny na plyn (vyparovanie, var). 

  Zostrojenie grafu závislosti teploty od 
času z nameraných hodnôt. Bod 
varu, plató. 

 Čo sme sa naučili 
 Test č.1 
 Skúmanie premeny skupenstva: 

vodnej pary na vodu (kondenzácia). 
Zisťovanie teploty rosného bodu. 

 Modelovanie dažďa. 
 Kyslé dažde. 
 Skúmanie premeny skupenstva: 

topenia a tuhnutia napr. ľadu, 
parafínu. 

 Zostrojenie grafu z nameraných 
hodnôt. 

 Čo sme sa naučili  
 Test č.2 
  

 
 
Meranie teploty.  
Modelovanie zostrojenia 
Celsiovho teplomera. Kalibrácia 
teplomera.  
Skúmanie premeny skupenstva: 
kvapaliny na plyn (vyparovanie, 
var). Zostrojenie grafu závislosti 
teploty od času z nameraných 
hodnôt. Bod varu, plató.  
Skúmanie premeny skupenstva: 
vodnej pary na vodu 
(kondenzácia). Zisťovanie 
teploty rosného bodu.  
Modelovanie daţďa.  
Kyslé daţde.  
Skúmanie premeny skupenstva: 
topenia a tuhnutia napr. ľadu, 
parafínu. Zostrojenie grafu z 
nameraných hodnôt.  
 
 
 
 

 
znázorniť reálny teplomer modelom  
 
· analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu  
 
· porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť 
ich spoločné a rozdielne znaky  
 
· využiť PC pri zostrojovaní grafov  
 
· vypracovať záznam údajov z meteorologických 
pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje v 
triede, prezentovať údaje aj formou grafov  
 
· navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť 
hodnotu rosného bodu napr. v triede  
 
· opísať kolobeh vody v prírode  
 
· modelovať vznik daţďa  
 
· rozumie vzniku a škodlivosti kyslých dažďov  
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 AKTIVITA 1: Praktické 
meteorologické pozorovania, 
meteorologická stanica (dlhodobá 
tímová práca a pozorovanie). 

     Prezentácia projektov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. TEPLO  

Počet hodín: 18 

 

 Odovzdávanie a prijímanie tepla 
telesom. 

 Vedenie tepla. 
 Zostrojenie kalorimetra 

z jednoduchých pomôcok. 
 Odhad a meranie výslednej teploty pri 

výmene tepla medzi horúcou 
a studenou vodou. 

 Odhad a meranie výslednej teploty pri 
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi 
(Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie 
označenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt. 

 Čo sme sa naučili 
 Test č3 
 Hmotnostná tepelná kapacita . 
 Vzťah Q = c.m.∆t pre výpočet tepla. 

Jednotka tepla 1J. 
 Výpočet tepla 
 Stanovenie energetickej hodnoty 

potravín formou ich spaľovania. 
 Tepelné spaľovacie motory. 
 Čo sme sa naučili 
 Test č.4 
Prezentácia projektov 

 
Odovzdávanie a prijímanie tepla 
telesom.  
Vedenie tepla.  
Zostrojenie kalorimetra z 
jednoduchých pomôcok.  
Odhad a meranie výslednej 
teploty pri výmene tepla medzi 
horúcou a studenou vodou.  
Odhad a meranie výslednej 
teploty pri odovzdávaní tepla 
horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) 
vode. Zavedenie označenia Δt 
pre rozdiel dvoch teplôt.  
Hmotnostná tepelná kapacita .  
Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet 
tepla. Jednotka tepla 1 J.  
Stanovenie energetickej hodnoty 
potravín formou ich spaľovania.  
 
 
 

 

 formou experimentu dokázať rozdielnu 
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,  

 dodržať podmienky platného experimentu, 

 odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní 
tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

 pracovať s tabuľkami MFCHT,  

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet tepla, 

 opísať technologické postupy, napr. spôsob 
stanovenia energetickej hodnoty potravín 
spaľovaním, 

 získať informácie o energetickej hodnote 
potravín, 

 vysvetliť princíp činnosti tepelných 
spaľovacích motorov, 

 posúdiť negatívne vplyvy tepelných 
spaľovacích motorov na životné prostredie 
a spôsoby ich eliminácie. 
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