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Téma Ročník 

Teplo. Spôsoby šírenia tepla.  

 

Fyzika 7. ročník 

ISCED 2 

Zaradenie  

 TVVP fyzika 7. Ročník:  

Teplo. Spôsoby šírenia tepla.  

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

 rozdiel medzi výrazom teplota a teplo 

 pochopenie historických názorov na teplo 

 formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť 

tepla 

 výroba „Jednoduchého kalorimetra ״ podľa popisu v učebnici, experimentálna 

činnosť- využitie zostavenej aparatúry pozostávajúcej z kalorimetra 

a teplomera v porovnaní s meraním s využitím digitálnych zariadení systému 

Wernier. 
 práca s grafom- zostrojenie grafu závislostí teploty od času pri tepelnej výmene 

horúcej vody s okolím  

 čítanie z grafu a porovnanie výsledkov žiackych meraní s meraním s využitím 

digitálneho systému Wernier 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 

 základné vedomosti učiva fyziky 7. ročník: Teplota a jej meranie – zásady 

práce s laboratórnym teplomerom 

 dokáže zostrojiť graf závislostí fyzikálnych veličín a čítať z grafu 

 porovnať výsledky získané vlastnou experimentálnou činnosťou s meraním 

s digitálnym systémom Wernier 

 pozorujú a skúmajú deje okolo nás- zmenu skupenstva látok  v súvislosti so 

zväčšujúcou vnútornou energiou telesa 

 formulovať závery získané pozorovaním a meraním 

 

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 

 historické názory na vznik pojmu „Teplo ako forma energie״ 

 ssoaotshiľsesľd ľniiúha siľnoe úinhdhľoioiiahlúsideh shsolsisúsieinhdhľh  

Slovné metódy 

 rozvíjanie komunikačných kompetencií- riadený rozhovor, samostatná práca 

s pracovným listom, príprava na experimentálnu činnosť a spracovanie 

informácií 

Inovatívne metódy 

 výroba vlastného zariadenia slúžiaceho k experimentálnej  činnosti,  

 samostatná experimentálna činnosť a súčasne demonštračné meranie 

s digitálnym teplomerom 

 

Formy 



Zavedenie nových pojmov 

 vysvetlenie rozdielu medzi pojmami teplo a teplota 

 vnútorná energia častíc – energia súvisiaca s tepelnými javmi a šírením tepla 

v bežnom živote 

 

Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 

Učebné pomôcky  

 

 školská učebnica fyziky  pre 7. Ročník 

 vytvorený pracovný list  v programe ActivInspire 

 laboratórne teplomery, jednoduchý kalorimeter, laboratórny kalorimeter, 

digitálne teplomery, teplotný senzor systému Wernier 

 

 

ÚVOD (Motivácia) 

Motivačná aktivita č. 1   

 pozorovanie priebehu difúzie 

 vyjadrenie, ako súvisí vnútorná energia častíc s teplotou kvapaliny, 

 vypracovanie cvičenia zameraného na charakterizovanie rozdielu medzi látkou 

v jednotlivých skupenstvách 

Experimentálna činnosť : 

 zostavenie jednoduchého kalorimetra podľa návodu 

 zostavenie aparatúry vhodnej na meranie  

 vyslovenie hypotéz a ich overenie experimentálnou činnosťou 

 vlastné meranie a následné grafické znázornenie teploty kvapaliny od času  

Grafické spracovanie získaných údajov a vyslovenie záverov 

 čítanie z grafu a spracovanie výsledkov získaných dvoma metódami – klasické 

metódy a metódy, pri ktorých využijeme najnovšie meracie systémy     

 


