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TÉMA:  Meranie teploty. 

 

ROČNÍK: siedmy 

ICED 2 

CIELE: 
Získať zručnosti pri práci s laboratórnym 

teplomerom, vymedziť hlavné zásady pri 

meraní s laboratórnym teplomerom 

a aplikovať získané poznatky pri meraní 

v laboratórnej práci. Hľadať informácie na 

internete, vedieť ich spracovať a použiť pri 

práci v úlohách. 

ZARADENIE: 
TVVP fyzika pre 7. Ročník: Meranie 

teploty, druhy teplomerov. Laboratórna 

práca- meranie teploty, pracovný list 

Pátranie po rekordoch. 

POMỔCKY: 
Interaktívna tabuľa s programom 

ActivInspire, dataprojektor, PC, prístup na 

internet, didaktické pomôcky- laboratórne 

teplomery, laboratórne pomôcky. 

METÓDY: 
Riadený rozhovor, demonštračná metóda 

znázorňujúca zásady pri práci 

s laboratórnym teplomerom. 

Zoznámenie sa s teplotnou stupnicou pri 

praktickom meraní, práca s internetom, 

hľadanie a spracovanie informácií v úlohách 

súvisiacich s meraním teploty. 

FORMY: 
Práca s interaktívnou tabulou zameraná na 

sprístupnenie nových informácií a overenie 

získaných vedomostí formou cvičení 

v programe ActivInspire. Prezentácia 

v programe PowerPoint vymedzujúca zásady 

správneho merania laboratórnym 

teplomerom. Praktická aktivita- meranie 

teploty a spracovanie výsledkov. 

KOMPETENCIE, KTORÉ ROZVÍJAME: 
Matematická kompetencia a základné 

kompetencie v oblasti vedy a techniky 

 žiaci získajú základné vedomosti 

o meraní teploty, teplotnej stupnici 

 pochopia súvislosti medzi 

historickými predstavami a dnešnými 

poznatkami o meraní teploty, 

teplotnej stupnici, a význame 

merania teploty  

Komunikácia v materinskom jazyku 

 pracujú s rôznymi zdrojmi 

informácií, učia sa v nich orientovať, 



triediť ich  

 vyberajú podstatné informácie, 

dôležité je čítať s porozumením a 

prezentovať informácie stručne, 

jasne, zrozumiteľne 

 

 

Predvádzací zošit č.1 

 práca s interaktívnou tabuľou Smart, 

ktorá umožňuje orientáciu v teplotnej 

stupnici, stúpanie , klesanie teploty. 

 

 

Predvádzací list č. 2 

 zavedenie pravidiel pre prácu s 

teplomerom 

 

Predvádzací list č.3 

 cvičenie zamerané na orientáciu na 

teplotnej stupnici, stúpanie, klesanie 

teploty a jej rozdiel 



 

Predvádzací list č. 4 

 odkaz na zadanie laboratórnej práce 

 Na prezentáciu meranie teploty a laboratórnu 

prácu meranie teploty priamo nadväzuje 

pracovný list Pátrame po rekordoch. Pracovný 

list je zameraný na prácu s informáciami 

uvedenými na stránke www.shmu.sk. Žiaci 

z nameraných údajov určia, ako sa menila 

teplota v priebehu času na jednotlivých 

miestach našej zeme. 

 

 

http://www.shmu.sk/

