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Téma Ročník 

Premena plynu na kvapalinu. 

Modelovanie dažďa. 

Fyzika 7. ročník 

ICED 2 

Zaradenie  

� TVVP fyzika 7. Ročník: Skupenské premeny- 
premena plynu na kvapalinu.  

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

� pozorovať priebeh zmien skupenstva aktívnou experimentálnou činnosťou  
� aktívnou experimentálnou činnosťou zistiť, ako vonkajšie podmienky 

ovplyvňujú zmenu skupenstva 
� modelovanie priebehu kondenzácie jednoduchým experimentom 
� vyjadriť výsledky experimentálnej činnosti  
� zaznamenať pozorovania a aplikovať získané súvislosti pri pozorovaní dejov 

v prírode  
� objasnenie základných fyzikálnych dejov prebiehajúcich okolo nás  
� riešiť úlohy súvisiace s pozorovanými dejmi v prírode  
� modelovať prebiehajúce deje v prírode 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 

� základné vedomosti učiva fyziky 7. ročník: Teplota a jej meranie, konkrétne 
dokáže objasniť javy súvisiace s témami Zmena skupenstva látky, chápe 
súvislosti medzi pozorovanými javmi a základnými pojmami, ktoré sú náplňou 
vyučovania fyziky v 7. ročníku 

 

Kompetencie Čo chceme u žiaka rozvíjať 



Komunikácia v materinskom jazyku 
� rozvíjajú komunikačné spôsobilosti, pričom sa najväčší dôraz kladie na vlastnú 

tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,  
� 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 
� využívať informačné a komunikačné prostriedky 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky 

� žiaci používajú základné vedomosti na objasňovanie prírodných dejov, kladú 
otázky a vyvodzujú závery podložené dôkazmi  

� žiaci sú schopní využívať logické spôsoby myslenia 
� riešia problémové úlohy s prírodovedným obsahom 

Naučiť sa učiť 

� rozvíjajú tvorivé myslenie  
� zvyšujú aktivitu  formou vlastnej tvorby 

Spoločenské a občianske kompetencie 

� vedia čítať s porozumením- aplikovať prečítané, vyjadriť svoje pocity 
� pracovať samostatne i skupinovo 
� vedia  formulovať ústne a písomne svoje názory a myšlienky 
� zrozumiteľne sa vyjadrovať, správne vyslovovať a rozvíjať si slovnú zásobu 

 

Metódy a formy Ako to zrealizujeme 

Motivačné metódy 
� metóda rozvoja tvorivého myslenia- heuristika, metódy praktickej činnosti 
� nastolenie problému- vyslovenie hypotéz- návrh spôsobu riešenia 

Slovné metódy 
� rozvíjanie komunikačných kompetencií- riadený rozhovor, samostatná práca 

s pracovným listom 

Inovatívne metódy 

� priamy kontakt s prírodou, dejmi prebiehajúcimi okolo nás v spojení s využitím 
osvojených poznatkov v 7. ročníku 

 

Formy 



Zavedenie nových pojmov 
� mapa pojmov uvádzajúca súvislosť medzi pozorovanými dejmi- vyparovaním 

a kondenzáciou  
� spoločné modelovanie prebiehajúcich dejov v prírode 
� vyjadrenie súvislostí medzi jednotlivými dejmi prebiehajúcimi v modelovaní 

dažďa 
 

Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 
Učebné pomôcky  
 

� školská učebnica fyziky  pre 7. ročník, učebné texty a  odborná literatúra, 
použitie www stránok na Internete 

� vytvorený pracovný list  

 

 

 

 

 

 


