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Téma Ročník 

Teplota a jej meranie. Teplotné rekordy na 
Slovensku. 
 

7. ročník 
ICED 2 

Zaradenie  

TVVP fyzika 7. Ročník:  Teplota a čas. 
                             Premena kvapaliny na plyn 

 

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

 
 využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácii a pri prezentácii vlastnej 

práce, vyjadriť sa verbálne aj písomne 
 vedieť pracovať s informáciami, vedieť informácie aplikovať a rozvíjať 
 hľadať  súvislostí medzi pozorovanými zmenami teploty v priebehu času  
 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy- zmeny teploty namerané 

na jednotlivých meteorologických staniciach 
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných 

zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a 
spoľahlivosť 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 

 
 má základné vedomosti učiva fyziky 7. ročník: Teplota a jej meranie 
 je schopný samostatne pracovať s informáciami 
 prezentovať prácu a ohodnotiť sa 
 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 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 
 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 
Pozorovanie 

 žiaci pozorujú javy , procesy, robia si záznamy, porovnávajú, hodnotia 
a vyvodzujú závery  

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 



Samostatná  práca žiakov 
 
 žiaci pracujú s interaktívnym teplomerom, ktorý sa nachádza v SMART 

Notebook Gallery a ich úlohou je správne určiť na teplomery teplotu, ktorá je 
uvedená v informáciách SHMÚ zo dňa 3.9.2012, teplotný rozdiel nameraný 
v tento deň a v deň uvedený ako pôvodný rekord. 

 Zisťujú  a zapisujú do tabuľky o koľko bol prekonaný teplotný rekord 
v jednotlivých mestách, namerané teploty znázorňujú  na teplomery  

 charakterizujú teplotné zmeny  v jednotlivých rokoch a na jednotlivých 
meteorologických staniciach  
 

Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 
Učebné pomôcky  
 
 školské učebnice Fyziky  pre 7. ročník, učebné texty a  odbornú literatúra, 

použitie www stránok na Internete 
 vytvorený pracovný list  

 

 


