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1.Charakteristika predmetu:

Základnou  charakteristikou  predmetu  je  hľadanie  zákonitých  súvislostí  medzi  pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. 

Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne
chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta, utváranie fyzikálneho, a spolu s poznatkami
z iných prírodovedných a odborných predmetov aj prírodovedného obrazu sveta.

Žiaci  sú  vedení  k správnemu pochopeniu  fyzikálnych  pojmov,  zákonov,  princípov  a teórií,  ktoré
tvoria  základ  fyzikálneho poznania.  Aplikácia  fyzikálnych  poznatkov sa realizuje  formou riešenia  úloh,
poukázaním na využitie fyziky vo vede, technike a občianskom živote. Poskytuje aj osvojenie si stratégie
a postupov, ktoré umožňujú riešenie problémov v bežnom živote.

Predmet fyzika vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy
budovali  na  základe  tolerancie,  aby  získali  a osvojili  si  teoretické  vedomosti  a zručnosti  v oblasti
dodržiavania  bezpečnosti  pri  práci,  ochrane  svojho  zdravia, zdravia  spolužiakov  a ďalších  pracovníkov
zúčastňujúcich sa vyučovacieho procesu a vo verejnom živote. Vedie žiakov k ochrane životného prostredia.

Metódy,  formy a prostriedky vyučovania  fyziky stimulujú rozvoj  poznávacích schopností  žiakov,
podporujú  ich  cieľavedomosť,  samostatnosť  a tvorivosť.  Formy aktívneho  poznávania  a  systematického
bádania  vo  fyzike  sú  si  v  metódach  a  prostriedkoch  výskumnej  činnosti  príbuzné  s  ostatnými
prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané
(najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak ako aktívny subjekt v procese
vyučovania  môže  spolurozhodovať  a spolupracovať.  Učiteľ  žiakov  motivuje,  povzbudzuje  a vedie  k čo
najlepším výkonom. Žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak,
aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. 

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.  Dôležitou  súčasťou  teoretického
poznávania,  prostriedkom  precvičovania,  upevňovania,  prehlbovania  a systematizácie  poznatkov  je  aj
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových
vzťahov.



Vo  výchovno-vzdelávacom  procese  predmetu  fyzika  majú  významné  miesto  fyzikálne
pokusy, laboratórne práce, fyzikálne prezentácie a fyzikálne materiály zachytené na  CD nosičoch. Využitie
počítačov a internetu umožňuje prezentácie a simulácie fyzikálnych experimentov.
Hodnotenie je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia je prevádzaná
podľa pravidiel hodnotenia súčasného školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou  prípravy  žiakov  na  vyučovanie  sú  domáce  cvičenia.  Majú  formu  riešenia  úloh,
vypracovania  referátov,  projektov,  práce  s knižnou  a časopiseckou  literatúrou,  práce  s tabuľkami.  Žiak
prostredníctvom  fyzikálneho  vzdelávania  získa  vedomosti  na  pochopenie  vedeckých  ideí  a  postupov
potrebných pre osobný rast v jeho ďalšej kariére.

Miesto realizácie: Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede a  učebni informatiky.

2. Ciele vyučovacieho predmetu

Intelektuálna oblasť

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

 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky;
 opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú;
 chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi;
 demonštrovať poznatky a pochopenie vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov;
 poznať ako sa zákony, modely a názory menili v čase;
 vedieť  získavať,  triediť,  analyzovať  a vyhodnocovať  informácie  z rozličných  vedeckých

a technologických informačných zdrojov;
 využívať informácie na riešenie problémov;
 rozvíjať svoje schopnosti  myslieť  koncepčne,  kreatívne,  kriticky a analyticky ako aj  schopnosti

robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia;
 rozumieť fyzikálnej terminológii, vedieť ju aktívne používať vo svojom okolí;
 nadobudnúť zručnosť používať matematický aparát vo fyzike, čítať a konštruovať grafy funkčných

závislostí medzi fyzikálnymi veličinami;
 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom okolí;
 vedieť  získavať,  triediť,  analyzovať  a vyhodnocovať  informácie  z rozličných  vedeckých

a technologických informačných zdrojov;
 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach;
 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii;
 vedieť  obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch;
 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.

Schopnosti a     zručnosti

 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, 
 vedieť 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,
 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj

názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
 riešiť problémové situácie,
 vedieť 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,
 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
 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,
 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných

metód  aktívneho  poznávania  vo  fyzike  a rozvíja  nielen  manuálne  zručnosti,  ale  aj  rozumové
schopnosti,

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

Sociálna oblasť

 uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na 
 vysvetlenie reality nášho okolia,
 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre

rozvoj spoločnosti,
 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
 vedieť sa rozhodovať,
 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,
 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.

ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM FYZIKY

Poznávacia
(kognitívna)

Komunikačná Interpersonálna Interpersonálna

Používať kognitívne
operácie.

Tvoriť, prijať a
spracovať

informácie.

Akceptovať
skupinové

rozhodnutia.

Regulovať svoje
správanie.

Formulovať a riešiť
problémy, používať
stratégie riešenia.

Vyhľadávať
informácie.

Kooperovať
v skupine.

Vytvárať si vlastný
hodnotový systém.

Uplatňovať kritické
myslenie.

Formulovať svoj
názor a

argumentovať.

Tolerovať odlišnosti
jednotlivcov a iných.

Nájsť si vlastný štýl
učenia  a vedieť sa

učiť v skupine.

Diskutovať a viesť
diskusiu o odbornom

probléme.
Myslieť tvorivo a

uplatniť jeho
výsledky.



Výchovné a     vzdelávacie stratégie

Vo  vyučovacom  predmete  fyzika  využívame  pre  utváranie  a rozvíjanie  nasledujúcich  kľúčových
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a     sociálne interakčné spôsobilosti

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom tak, aby každý každému rozumel - video,     text,
hovorené slovo, diagram, tabuľka, ... ;

 vyjadriť alebo formulovať jednoznačne vlastný názor a záver;
 kriticky hodnotiť získané informácie z multimédií;
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a     intrapersonálne spôsobilosti

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére;
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve;
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

 rozpoznávať  problémy  v priebehu  ich  fyzikálneho  vzdelávania  využívaním  všetkých  metód
a prostriedkov,  ktoré  majú  v danom  okamihu  k dispozícii  -  pozorovanie,  meranie,
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod;

 vyjadriť alebo formulovať jednoznačne problém, ktorý sa objaví pri fyzikálnom vzdelávaní;
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli
k cieľu;

 posudzovať riešenie daného fyzikálneho problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému;

 korigovať nesprávne riešenia problému;
 používať  osvojené  metódy  riešenia  fyzikálnych  problémov  aj  v iných  oblastiach  vzdelávania

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

 získavať  informácie  v priebehu  ich  fyzikálneho  vzdelávania  využívaním  všetkých  metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii;

 zhromažďovať,  triediť,  posudzovať  a využívať  informácie,  ktoré  by  mohli  prispieť  k riešeniu
daného problému.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

 preukázať  vlastnú  zodpovednosť  za  zverené  veci,  za  svoje  vlastné  správanie  sa,  zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.



3  .   Prierezové témy   a prepojenie s inými predmetmi
Fyzika

Prierezové témy pokrývané predmetom:

TPPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
OSR   - Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV   - Enviromentálna výchova
MDV  - Mediálna výchova
MKV   - Multikultúrna výchova
OŽZ   - Ochrana života a zdravia
DOV     - Dopravná výchova

 6. ročník 

• Látky a ich vlastnosti
• Meranie hmotnosti, dĺžky, objemu a hmotnosti
• Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch   

TPPZ – Naučiť sa zdokonalovať schopnosti spolupráce a komunikácie v pracovnej skupine. Učiť sa 
porozumieť sebe samému aj druhým, zvládať vlastné správanie, prispievať k utváraniu dobrých 
medziľudských vzťahov v triede aj mimo nej. Rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu 
príslušné vedomosti, utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu a tiež základné sociálne zručnosti 
pri riešení zložitejších situácií a osvojovať si študijné zručnosti.
OSR – Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých 
vzťahoch k sebe, k spolužiakom, k vyučujúcim ale aj k prírode a spoločnosti. Rozvíjať pozornosť 
a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov, zručnosti k zvládaniu stresových situácií.

ENV – Viesť žiakov k pochopeniu vzťahov človeka k životnému prostrediu, k pochopeniu nutnosti 
postupného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za konanie 
spoločnosti a tiež k poznaniu významu zodpovednosti  za konanie každého jednotlivca. Učiť žiakov 
k objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od najmenej zložitých 
ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode a komplexné funkcie ekosystémov vo 
vzťahu k ľudskej spoločnosti, t.j. prezachovanie zákl. podmienok života, pre získanie obnoviteľných zdrojov
surovín a energie a pre mimoprodukčné hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/.
MDV – Naučiť žiakov využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdrojov informácií. Viesť žiakov 
k selektovaniu a používaniu vecnej správnosti a presnosti správy, a to ako kritickou analýzou existujúcich 
textov. Učiť žiakov k slobodnému vyjadreniu vlastných postojov a zodpovednosti za spôsob jeho 
formovania a prezentácie. Kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.

MKV – Rozvíjať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, medzi 
školou a miestnou komunitou. Prispievať k vzájomnému spoznávaniu, ku vzájomnej tolerancii, 
k odstraňovaniu nepriateľstva a predsudkov voči neznámemu, nepoznanému. Poznávať vlastnú kultúru 
a porozumieť iným kultúram. Rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu. Upozorniť na 
využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového.

7. ročník
  Zmeny skupenstva látok
 Meteorológia
 Voda a jej premeny
 Energetická hodnota potravín
 Tepelné motory




DOV – Naučiť žiakov základné pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na verejných komunikáciach. 
Naučiť žiakov spoznávať dopravné značky a ich význam. Naučiť žiakov princípy činnosti jednotlivých 
druhov vozidiel. Naučiť žiakov starostlivosti o dopravné prostriedky pri ich prevádzke.

OŽZ – Oboznámiť a viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci. Viesť žiakov k používaniu 
ochranných pomôcok pri práci. Naučiť žiakov dôsledne dodržiavať poriadok na pracovisku. Naučiť žiakov 
poskytnúť základnú prvú pomoc pri možných zraneniach a tiež privolať pomoc. Poučiť žiakov o základných
pravidlách správania sa pri prípadnom požiari.

 TPPZ – Naučiť sa zdokonalovať schopnosti spolupráce a komunikácie v pracovnej skupine. Učiť sa 
porozumieť sebe samému aj druhým, zvládať vlastné správanie, prispievať k utváraniu dobrých 
medziľudských vzťahov v triede aj mimo nej. Rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu 
príslušné vedomosti, utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu a tiež základné sociálne zručnosti 
pri riešení zložitejších situácií a osvojovať si študijné zručnosti.
OSR – Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých 
vzťahoch k sebe, k spolužiakom, k vyučujúcim ale aj k prírode a spoločnosti. Rozvíjať pozornosť 
a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov, zručnosti k zvládaniu stresových situácií.

ENV – Viesť žiakov k pochopeniu vzťahov človeka k životnému prostrediu, k pochopeniu nutnosti 
postupného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za konanie 
spoločnosti a tiež k poznaniu významu zodpovednosti  za konanie každého jednotlivca. Učiť žiakov 
k objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od najmenej zložitých 
ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode a komplexné funkcie ekosystémov vo 
vzťahu k ľudskej spoločnosti, t.j. prezachovanie zákl. podmienok života, pre získanie obnoviteľných zdrojov
surovín a energie a pre mimoprodukčné hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/.
MDV – Naučiť žiakov využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdrojov informácií. Viesť žiakov 
k selektovaniu a používaniu vecnej správnosti
a presnosti správy, a to ako kritickou analýzou existujúcich textov. Učiť žiakov k slobodnému vyjadreniu 
vlastných postojov a zodpovednosti za spôsob jeho formovania a prezentácie. Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty.

MKV – Rozvíjať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, medzi 
školou a miestnou komunitou. Prispievať k vzájomnému spoznávaniu, ku vzájomnej tolerancii, 
k odstraňovaniu nepriateľstva a predsudkov voči neznámemu, nepoznanému. Poznávať vlastnú kultúru 
a porozumieť iným kultúram. Rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu. Upozorniť na 
využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového.

8. ročník

• Optika
• Pokoj a pohyb telies
• Práca, výkon, energia

TPPZ – Naučiť sa zdokonalovať schopnosti spolupráce a komunikácie v pracovnej skupine. Učiť sa 
porozumieť sebe samému aj druhým, zvládať vlastné správanie, prispievať k utváraniu dobrých 
medziľudských vzťahov v triede aj mimo nej. Rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu 
príslušné vedomosti, utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu a tiež základné sociálne zručnosti 
pri riešení zložitejších situácií a osvojovať si študijné zručnosti.



OSR – Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých 
vzťahoch k sebe, k spolužiakom, k vyučujúcim ale aj 
k prírode a spoločnosti. Rozvíjať pozornosť a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov,
zručnosti k zvládaniu stresových situácií.

ENV – Viesť žiakov k pochopeniu vzťahov človeka k životnému prostrediu, k pochopeniu nutnosti 
postupného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za konanie 
spoločnosti a tiež k poznaniu významu zodpovednosti  za konanie každého jednotlivca. Učiť žiakov 
k objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od najmenej zložitých 
ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode a komplexné funkcie ekosystémov vo 
vzťahu k ľudskej spoločnosti, t.j. prezachovanie zákl. podmienok života, pre získanie obnoviteľných zdrojov
surovín a energie a pre mimoprodukčné hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/.
MDV – Naučiť žiakov využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdrojov informácií. Viesť žiakov 
k selektovaniu a používaniu vecnej správnosti
a presnosti správy, a to ako kritickou analýzou existujúcich textov. Učiť žiakov k slobodnému vyjadreniu 
vlastných postojov a zodpovednosti za spôsob jeho formovania a prezentácie. Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty.

MKV – Rozvíjať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, medzi 
školou a miestnou komunitou. Prispievať k vzájomnému spoznávaniu, ku vzájomnej tolerancii, 
k odstraňovaniu nepriateľstva a predsudkov voči neznámemu, nepoznanému. Poznávať vlastnú kultúru 
a porozumieť iným kultúram. Rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu. Upozorniť na 
využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového.

DOV – Naučiť žiakov základné pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na verejných komunikáciach. 
Naučiť žiakov spoznávať dopravné značky a ich význam. Naučiť žiakov princípy činnosti jednotlivých 
druhov vozidiel. Naučiť žiakov starostlivosti o dopravné prostriedky pri ich prevádzke.

OŽZ – Oboznámiť a viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci. Viesť žiakov k používaniu 
ochranných pomôcok pri práci. Naučiť žiakov dôsledne dodržiavať poriadok na pracovisku. Naučiť žiakov 
poskytnúť základnú prvú pomoc pri možných zraneniach a tiež privolať pomoc. Poučiť žiakov o základných
pravidlách správania sa pri prípadnom požiari.

9. ročník

• Magnetické a elektrické vlastnosti látok
• Elektrický prúd

OŽZ – Oboznámiť a viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci. Viesť žiakov k používaniu 
ochranných pomôcok pri práci. Naučiť žiakov dôsledne dodržiavať poriadok na pracovisku. Naučiť žiakov 
poskytnúť základnú prvú pomoc pri možných zraneniach a tiež privolať pomoc. Poučiť žiakov o základných
pravidlách správania sa pri prípadnom požiari. Poučiť žiakov o bezpečnom zaobchádzaní s elektrickým 
prúdom.

TPPZ – Naučiť sa zdokonalovať schopnosti spolupráce a komunikácie v pracovnej skupine. Učiť sa 
porozumieť sebe samému aj druhým, zvládať vlastné správanie, prispievať k utváraniu dobrých 
medziľudských vzťahov v triede aj mimo nej. Rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu 
príslušné vedomosti, utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu a tiež základné sociálne zručnosti 
pri riešení zložitejších situácií a osvojovať si študijné zručnosti.
OSR – Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých 
vzťahoch k sebe, k spolužiakom, k vyučujúcim ale aj
 k prírode a spoločnosti. Rozvíjať pozornosť a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia 
problémov, zručnosti k zvládaniu stresových situácií.



ENV – Viesť žiakov k pochopeniu vzťahov človeka k životnému prostrediu, k pochopeniu nutnosti 
postupného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za konanie 
spoločnosti a tiež k poznaniu významu zodpovednosti  za konanie každého jednotlivca. Učiť žiakov 
k objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od najmenej zložitých 
ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode a komplexné funkcie ekosystémov vo 
vzťahu k ľudskej spoločnosti, t.j. prezachovanie zákl. podmienok života, pre získanie obnoviteľných zdrojov
surovín a energie a pre mimoprodukčné hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/.
MDV – Naučiť žiakov využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdrojov informácií. Viesť žiakov 
k selektovaniu a používaniu vecnej správnosti
a presnosti správy, a to ako kritickou analýzou existujúcich textov. Učiť žiakov k slobodnému vyjadreniu 
vlastných postojov a zodpovednosti za spôsob jeho formovania a prezentácie. Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty.

MKV – Rozvíjať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, medzi 
školou a miestnou komunitou. Prispievať k vzájomnému spoznávaniu, ku vzájomnej tolerancii, 
k odstraňovaniu nepriateľstva a predsudkov voči neznámemu, nepoznanému. Poznávať vlastnú kultúru 
a porozumieť iným kultúram. Rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu. Upozorniť na 
využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového.

:

PREPOJENIE S INÝMI PREDMETMI

Technická výchova, Svet práce  
  V tomto vzťahu využívame prístup žiakov k riešeniu technických úloh, manuálne zručnosti žiakov v práci
s rôznymi materiálmi a správne návyky pri používaní pracovných nástrojov.
     Žiaci si na technickej výchove môžu vyrobiť z prírodného materiálu dreva, korku, papiera pomôcky,
ktoré budú potrebovať pre realizáciu pokusov na hodinách fyziky.  Na druhej strane si žiaci na hodinách
fyziky môžu pomocou IKT overiť ako fyzikálne javy fungujú vo vzťahu k prírodným, materiálom či rôznym
pracovným postupom.

Využitie IKT vo výučbe fyziky 
   Fyzika poskytuje celú skupinu podnetov, ktoré umožňujú formovať a ďalej stimulovať záujem žiakov. Ak
pridáme do výučby ešte aj výpočtovú techniku, môžeme urobiť hodinu zaujímavou a efektívnejšou.
   Počítač je veľmi vďačnou pomôckou učiteľa a to z toho dôvodu, že dokáže vzbudiť u žiakov záujem o
preberané  učivo,  ktoré  takto  učiteľ  môže  podať  zaujímavejšie  a atraktívnejšou  formou.  Motivuje  ich,
aktivizuje a pri správnom využití aj provokuje k tvorivej činnosti.
   Zavedenie  dynamiky  do  inak  staticky  znázorňovaných  dejov  zvyšuje  zaujímavosť  a názornosť
vyučovania.  Simulované  demonštrácie  tohto  typu  prispievajú  u  žiakov  k vytváraniu  empiricko–
experimentálnej bázy (kde jadro tvorí samostatná práca žiakov, laboratórne práce a priame demonštračné
experimenty,  ktorá  spolu  s rozumovou  činnosťou  žiakov  vedie  k  hlbšiemu  chápaniu  teórií  a  javov  a
umožňuje tieto znalosti použiť. Výpočtovú techniku môžu žiaci využívať aj pri domácej príprave.

Slovenský jazyk a literatúra: práca s textom.

Zemepis / geografia: Planéta a Zem,  dĺžka a jej jednotky, určovanie azimutu, kompas, buzola



Matematika Geometria a meranie, výpočty, riešenie úloh, uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, desatinné
čísla. počtové výkony s desatinnými číslami - jednotky hmotnosti objemu, rýchlosti, času a dĺžky, riešenie 
príkladov s desatinnými číslicami, malá násobilka,...

Chémia: látky a telesá, atóm, zloženie atómu, molekuly, vznik iónov, chemické prvky, elektrolyty, ...

Biológia: vlastnosti kvapalín – kapilárny dej, povrchové napätie, vďaka ktorému sa môže živočích odraziť 
od vody, prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom, bleskom,...

Dejepis – vynálezcovia ( Newton, Watt, Archimedes,...)  

     



 4. POŽIADAVKY NA VÝSTUP

ROČNÍK: ŠIESTY

SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV A PEVNÝCH TELIES

                          OBSAH      VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Vlastnosti kvapalín a plynov

· overiť jednoduchým experimentom vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· porovnať a vybrať spoločne a rozdielne 
vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· rozlíšiť merateľne a nemerateľne vlastnosti telies
· správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť
· použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad –
experiment – potvrdenie/nepotvrdenie 
predpokladu
· vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej
veličiny zaznamenať pozorovania a namerane
hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky

poznávacia (kognitívna)
· formulovať hypotézy a overiť ich experimentom
· analyzovať záznamy z meraní
· porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať
spoločne a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov
a pevných telies
· urobiť odhady dĺžky, budovať predstavu o jednotkách
dĺžky
· aplikovať poznatky o vlastnostiach kvapalín, plynov
a pevných telies v technických zariadeniach a v
bežnom živote
· tvorivo využiť vedomosti pri prací na projekte

komunikačná
· zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky

 Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť,
deliteľnosť.
 Využitie vlastnosti kvapalín.
Meranie objemu kvapalného telesa odmerným 
valcom.
Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, 
rozpínavosť, deliteľnosť.
Využitie vlastností plynov.
Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín

Vlastnosti pevných telies



· zostrojiť graf lineárnej závislosti a použiť graf 
napr.
pri odhade dĺžky

· pokusom ilustrovať vybrane vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies
· spracovať namerane hodnoty formou grafu (PC)
· prezentovať výsledky pozorovania a merania
· podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu

interpersonálna
· kooperovať vo dvojici pripadne v skupine

intrapersonálna
· ohodnotiť vlastnú pracú a prácu druhých

Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť.
Meranie hmotnosti telies.
Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg.
Objem telies. Určovanie objemu geometricky
pravidelných a nepravidelných telies.
Dĺžka. Odhad dĺžky.
Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km.
Rozdielne a spoločne vlastnosti kvapalín, 
plynov
a pevných telies.Zhrnutie vlastnosti pevných 
telies.
ĎALŠIE ČINNOSTI:

PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. navrhnúť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj 
vertikálnym smerom).
AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky, voľba vlastnej jednotky. (Napr. vlastná stopa ako jednotka, zmeranie dĺžky stopy, zostrojenie grafu závislosti medzi počtom 
stop a dĺžkou.)
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

OBSAH     VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Správanie telies v kvapalinách poznávacia (kognitívna)



· postupovať podľa návodu stratégiou: 
formulovanie
problému – vyslovenie hypotézy – realizácia
pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie
a interpretovanie výsledkov meraní;
· zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej látky,
určiť z grafu hodnotu hustoty;
· aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa 
plávajúceho
v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 
objemu
kvapaliny sú rovnaké;
· prakticky určiť hustotu malých telies;
· pracovať s tabuľkami MFCHT;
· identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty;
· riešiť jednoduché výpočtové úlohy;
· vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou
hustoty;
· získať informácie k tvorbe projektu;
· tvorivo využiť získané poznatky a informácie na
vypracovanie projektu;
· podieľať sa na práci v tíme;
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede;
· v rámci hodnotenia projektov v triede vybrať
najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť.

· aplikovať model empirického poznávania;
· rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu
reálne meranie – grafické zobrazenie;
· aplikovať poznatky pri zostrojení modelov technických 
zariadení;
· tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte.

komunikačná
· vyhľadať a spracovať informácie;
· spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC);
· prezentovať výsledky pozorovania a merania;
· argumentovať a diskutovať pri prezentácii projektu;
· kooperovať v tíme.

interpersonálna
· kooperovať vo dvojici, pripadne v skupine

intrapersonálna
· vedieť kriticky zhodnotiť výsledky svojej práce a
práce druhých;
· schopnosť sebaregulácie.

Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich,
vznášajúcich a potápajúcich sa vo vode, určenie
podielu m/V.

Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, 
kg/m3.

Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies 
zhotovených z rovnakej látky.
Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu.
Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín.
Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi 
telesami a potápajúcimi sa telesami.
Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich 
v kvapaline s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies
s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej 
kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa v 
kvapalinách s rôznou hustotou.

Správanie telies v plynoch

 Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo
vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako má 
vzduch.
Hustoty plynov.

Ďalšie činnosti:

PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe nadľahčovania telesa vo vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model meteorologického 
balóna).
Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky.
RIEŠENIE PROBLEMOV: Identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich hustoty, práca s tabuľkami.
AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty latky (napr. pokusy s balónikmi naplnenými vodou rôznej teploty ponorenými do akvária s vodou).
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti

ELEKTRICKÝ OBVOD

OBSAH       VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE



Elektricky obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu 
schematickými
značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
Rozvetvený a nerozvetvený obvod zapojenia 
žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých
žiaroviek zapojených v nerozvetvenom 
obvode.
Zapojenie žiaroviek nerozvetveného obvodu.
Elektricky prúd. Jednotka elektrického prúdu 
1 A.
Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 Volt.
Zahrievanie vodiča prechodom elektrického 
prúdu.
Poistka. Tepelné elektrické spotrebiče. 
Vedenie elektrického prúdu vodným roztokom.
Vedenie elektrického prúdu v plynoch. 
Blesk a ochrana pred ním. 
Prvá pomoc pri úraze s elektrickým prúdom. 

· získať informácie o objave žiarovky,
· zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek,
· zostrojiť elektrický obvod, so žiarovkou, 
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy,
· vysvetliť vedenie el. prúdu v kovových vodičoch.
· zaznamenať si pozorovania zo zapájania obvodov.
·  pochopiť rozdiel pri zapojení nerozvetveného 
a rozvetveného obvodu.
· rešpektovať pravidla bezpečnosti pri práci
s elektrickými spotrebičmi
· využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom;
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov;
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami;
· čítať s porozumením texty zadaní;
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod;
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidla pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia

ĎALŠIE NAVRHY ČINNOSTI (nepovinná časť):.
PROJEKT: Návrh a realizácie elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti














ROČNÍK: SIEDMY

TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁT

OBSAH    VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Zmena objemu telesa pri jeho zohrievaní
Meranie teploty.
Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera.
Kalibrácia teplomera. 
Skupenstvo látok. 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 dažďa. Meranie zrážok
Kyslé dažde. 
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a 
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie 
grafu z nameraných hodnôt. 

· poznať ako sa mení objem telesa pri 
zohrievaní, použitie v praxi
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 
·porozumieť  vzniku a škodlivosti kyslých 
dažďov 
-premeny skupenstva overiť laboratórne

poznávacia (kognitívna) 
· 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 

komunikačná 
· zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky 
· spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC) 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania 
· podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v tíme 
· kooperovať 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálna 
· vytvárať si 
· ohodnotiť vlastnú pracú a prácu druhých

ĎALŠIE ČINNOSTI:
AKTIVITA1: Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica (dlhodobá tímová práca a pozorovanie). Zhotovenie zrážkomera.
AKTIVITA2: Praktické meranie teploty vzduchu a zhotovenie záznamu pomocou grafu.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



 TEPLO

OBSAH    VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

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. Premena jednotiek tepla
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, naučiť sa správnu premenu 
doplnkových jednotiek
· 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

poznávaca (kognitívna) 
· 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 

komunikačná 
· zaznamenať výsledky pozorovania a 
merania do tabuľky 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania
· tvoriť nové informácie z meraní 
· vyhľadávať informácie z technických tabuliek

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 

· kooperovať 

intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s 
ohľadom na životné prostredie 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť):
AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška. 
AKTIVITA: Tepelné spaľovacie motory.
AKTIVITA: Praktické metanie odovzdaného a prijatého tepla medzi rôznymi telesami ( vodou ).
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



ASTRONÓMIA

OBSAH VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

2Tepelný motor a parný stroj          
Spaľovacie motory

Astronómia;
Hviezdna obloha,
Súhvezdia;
Práca s mapou severnej oblohy
Vesmír
Meteorológia.Atmosféra Země
Vlhkosť
Oblačnosť
Zrážky a ich meranie
Atmosferický tlak.Prúdenie vzduchu
Meteorolog.stanica.Predpoveď počasia
Praktické meteorolog. pozorovania
Projekt/určovanie počasia –výroba-prezentá-
cia jednoduchých meradiel na meranie mete-
orologických prvkov/

Získať zákl. vedomosti o premene tepelnej energie na 
pohybovú
· získať vedomosti o astronómii
· naučiť sa, ako sa vyvíjala astronómia a poznať mená
ako sú ( Galileo Galilei, Giordano Bruno, Mikuláš 
Koperník )
·  vedieť z čoho je zložená Slnečná sústava, pochopiť, 
že nie všetky hviezdy sú od nás rovnako ďaleko.
· vytvoriť si predstavu o veľkosti hviezd
· pomocou videa poznať nové poznatky o vesmíre, 
Mesiaci a spoznať osobnosť Armstrong
·  naučiť sa pracovať s otočnou mapou hviezdnej 
oblohy a správne vyhľadať hľadané súhvezdie 
Žiak vie vysvetliť pojem meteorológia. Vie definovať 
základné meteorologické prvky a pozná spôsob ich 
merania.Vie popísať zemskú atmosféru.Chápe ako 
počasie vzniká.

poznávacia (kognitívna) 
· nájsť na hviezdnej mape oblohy základné 

súhvezdia
· poznať históriu terajšej astronómie, za svoj 
názor bol upálený Giordano Bruno
· poznať modernú astronómiu

komunikačná 
· prezentovať výsledky pozorovania 
a zadaného projektu 
· získavať nové informácie 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 
·   kooperovať 

intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s 
ohľadom na životné prostredie 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť):
AKTIVITA: Formou projektu spracovať tému – meranie počasia.

Prierezové témy:

MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti











 



ROČNÍK: ÔSMY

SVETLO 

OBSAH    VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Slnečné svetlo a teplo. 
Svetelná energia a jej premena na teplo, 
ktorého veľkosť vieme vypočítať. 
Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky. 
Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla. 
Rozklad svetla. Farby spektra. 
Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi
rôznej farby. 
Skladanie farieb. 

Odraz svetla. Zákon odrazu. 
Lom svetla. Zákon lomu. Dúha. 
Zobrazovanie šošovkami. 
Chyby oka. Okuliare.
Praktické využitie šošoviek Využitie šošoviek

dokázať experimentom premenu svetla na teplo 
· navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla 
· porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka 
· navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie
sa svetla 
· opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od 
bieleho povrchu a farebných povrchov 
· opísať skladanie farieb 
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona 
odrazu svetla 
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu
svetla 
· znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a 
rozptylkou 
· vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní 
chýb oka 
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych 
zdrojov 
· správne citovať zdroje informácií 
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu 
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede 

poznávacia (kognitívna) 
· porovnať výsledky zistení, identifikovať 
zhodné a rozdielne znaky 
· zovšeobecniť experimentálne zistenia k 
platnému zákonu 
· dokázať tvrdenie experimentom 
· aplikovať poznatky do technickej praxe 

komunikačná 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania 
· tvoriť nové informácie z pozorovania a 
experimentálnych zistení 
· vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a 
pracovať s nimi 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálna 
· nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne 
poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka 
· uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť): 
AKTIVITA: Odmeranie veľkosti slnečnej konštanty. 
AKTIVITA: Zostrojenie jednoduchého zariadenia na rozklad svetla. 
PROJEKT: Využitie slnečnej energie. 
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA 

OBSAH               VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Vzájomné pôsobenie telies, sila. 
Jednotka sily 1 N. 
Gravitačná sila, gravitačné pole. 
Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri 
svojom povrchu (F = g.m). 
Skladanie síl a rovnováha síl
Otáčavé účinky sily
Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti 
telesa. 
Ťažisko telesa a jeho určenie. 
Tlaková sila tlak
Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách

I. 1 –Tlak v kvapalinách
Tlak v kvapalinách
Atmosferický tlak
Trenie. Trecia sila
Škodlivé a užitočné trenie

Pohybové účinky sily. . 
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb. 
Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, 
v = s/t). 
Projekt 2
Prezentácia projektov
Test. . 
Deformačné účinky sily
Mechanická práca. (W = F.s) 
Jednotka práce 1 J. 
Práca na naklonenej rovine. [nepovinné] 
Výkon
Pohybová a polohová energia. Premeny energie
. 

· vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia 
telies 
· vysvetliť spôsob merania sily silomerom 
· stanoviť rozsah merania daným silomerom 
· vybrať pre dané meranie vhodný silomer 
· určiť chyby merania silomerom 
· zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a 
hmotnosti telesa 
· určiť ťažisko vybraných telies 
· zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre 
rovnomerný priamočiary pohyb 
· zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času
pri rovnomernom priamočiarom pohybe 
· čítať údaje z grafu 
· riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre 
rovnomerný priamočiary pohyb 
· aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej 
práce v jednoduchých výpočtových úlohách 
· analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky 
trenia 
· na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú 
premenu rôznych foriem energie a zákon zachovania 
energie 
· zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k 
úsporám energie 
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych 
zdrojov 
· správne citovať zdroje informácií 
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu 
· prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede 

poznávacej (kognitívnej) 
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri 
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín, 
zákonov 
· zvyšovať úroveň formálnych operácií pri 
hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami 
· čítať s porozumením texty úloh 
· analyzovať situácie v úlohách 
· tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektu

komunikačnej 
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh 
· vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a 
pracovať s nimi 

interpersonálnej 
· kooperovať v skupine 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálnej 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom
na svoje zdravie a na životné prostredie 



Vzájomná premena pohybovej a polohovej
 energie telesa. 
Zákon zachovania energie. 
Čo sme sa naučili

Energia zo Slnka
Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a 
netradičné zdroje energie. 
Elektrárne. 
Zvyšovanie spotreby 
energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé 
dôsledky. 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť): 
AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia zariadenia, stanovenie rozsahu merania, porovnania presnosti merania s 
laboratórnym silomerom. 
PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu. 













ROČNÍK: DEVIATY

MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÝ OBVOD

OBSAH     VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Magnet a jeho vlastnosti.
Poly magnetu.
Magnetické pole.
Zem ako magnet. Kompas.
Elektrizovanie telies. Elektricky naboj. Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrické pole

Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu schematickými
značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu 
niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení.
Paralelné zapojenie žiaroviek.
Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A.
Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom.
Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.
Meranie veľkosti elektrického napätia.
Zdroje elektrického napätia

Rezistor, reostat.
Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = U/R).
El. odpor, Ohmov zákon
Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od
elektrického napätia.

Závislosť odporu na vlastnostiach. vodiča
Výsledný odpor rezistorov v obvode
Vedenie el. prúdu v kvapalinách

.
Model vedenia elektrického prúdu v pevných
a kvapalných latkách.

· navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu
· vysvetliť princíp určovania svetových strán
kompasom
· získať informácie o objave žiarovky
· zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického
napätia na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom 
obvode
· zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom
a napätím z nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických
obvodov a merania v nich
· rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci
s elektrickými spotrebičmi
· využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu
-vedieť vypočítať spotrebu el. energie
-vedieť pokusom a výpočtom určiť účinnosť el. 
spotrebiča
-vedieť popísať našu slnečnú sústavu
-vedieť popísať pohyb vesmírnych telies
-orientovať sa v krajine podľa známych súhvezdí 
zverokruhu

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia



El. práca a energia
El. výkon
Elektrická energia a jej premeny.
Elektromotor
El. spotrebiče v domácnosti
Bezpečnosť pri práci s el. spotrbičmi

História astronómie
Ako vznikol vesmír
Vývoj  predstáv o vesmíre

Slnko a slnečná sústava
Denný pohyb Slnka po oblohe
Hviezdy a galaxie
Planéty

Zhrnutie tematického celku
Prezentácia projektov

ĎALŠIE NAVRHY ČINNOSTI (nepovinná časť):

PROJEKT: Zostrojenie elektroskopu z jednoduchých pomôcok.
PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



FYZIKA OKOLO NÁS

OBSAH             VÝKONOVÝ ŠTANDARD ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Záverečné opakovanie

Pohyb telesa
Rýchlosť rovnomerného pohybu, jednotky rýchlosti
Rýchlosť zvuku, svetla
Závislosť dráhy od času – grafy
Zložené pohyby.
Mechanické vlastnosti kvapalín
Pascalov zákon a jeho aplikácia v hydraulických 
zariadeniach.
Tlaková sila.
Hydrostatický tlak.
Vztlaková sila.
Archimedov zákon.
Potápanie, plávanie sa telesa v kvapaline v príkladoch.
Energia v prírode, technika v spoločnosti. 
Sila, práca, výkon
Posuvné účinky sily. Pohybové zákony (Urýchľujúce a 
brzdné účinky sily, Zákon zotrvačnosti, Zákon 
vzájomného pôsobenia dvoch telies). Trenie.
Pohybová a polohová energia telesa, ich vzájomná 
premena
Teplo, Zmeny skupenstva látok, kalorimetrická rovnica.

Aplikovať vzťah pre výpočet rýchlosti.
Uvedomiť si rozdiel v rýchlostiach a aplikovať na osobný život.
Zostrojiť graf z daných hodnôt dráhy a času pre RP.
Riešiť zložitejšie príklady

Vysvetliť Pascalov zákon, použitie zákona v hydraulických 
zariadeniach.
Graficky znázorniť závislosť hydrostatického tlaku od hĺbky pod 
hladinou.
Vysvetliť pôsobenie vztlakovej sily na teleso ponorené do 
kvapaliny.
Riešiť zložitejšie príklady

Vysvetliť premeny rôznych druhov energie.
Uviesť a vysvetliť príklady urýchľujúcich a brzdiacich účinkov 
síl.
Uviesť a vysvetliť príklady uplatnenia sa zotrvačnosti telesa. 
Vysvetliť vzájomnú premenu pohybovej a polohovej energie.
Vypočítať teplo prijaté alebo odovzdané telesom.
Riešiť zložitejšie príklady

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti

.









5. Metódy a formy práce

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

 Tabuľka pre 6. ročník:

Názov tematického celku
Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce
I.     Skúmanie vlastností 
kvapalín, plynov a pevných 
telies;

II.     Správanie sa telies 
v kvapalinách a plynoch;
III. Elektrický obvod/rozšir. uč.
 

Informač noreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca 
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s PC a CD nosičmi

 Tabuľka pre 7. Ročník:

Názov tematického celku
Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce
6.  Teplota. Skúmanie 

premien skupenstva 
látok;

II. Teplo;

6.  III.   Astronómia/rozšir. 
Uč.

Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca 
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s PC a CD nosičmi

 Tabuľka pre 8. Ročník:

Názov tematického celku
Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce
I. Svetlo;

II. Sila a pohyb. Práca. 
Energia

Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca 
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou



Demonštrácia a pozorovanie
Práca s PC a CD nosičmi

 Tabuľka pre 9. Ročník:

Názov tematického celku
Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce

6.  Magnetické a elektrické 
javy. Elektrický obvod;

II. Fyzika okolo nás rošir. 
Uč.

Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca 
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s PC a CD nosičmi



6. Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
6.ročník: 

Názov 
tematického 
celku

Odborná 
literatúra

Didaktická 
technika

Materiálne 
výučbové 
prostriedky

Ďalšie zdroje    

Skúmanie 
vlastností kvapalín,
plynov a pevných 
telies

Učebnica fyziky 
pre 6. Ročník

Klasická tabuľa
PC
Dataprojektor

Súprava na ukázanie
vlastností kvapalín, 
plynov a pevných 
látok, 
Súprava pre 
mechaniku, 
laboratórne váhy, 
odmerné valce,...

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

Správanie sa telies 
v kvapalinách 
a plynoch

Elektrický prúd

Učebnica fyziky 
pre 6. Ročník 
Lapitková...
Encyklopédie,

Učebnica pre 6 
roč. Macháček

Klasická tabuľa
PC
Dataprojektor

Súprava na ukázanie
správania sa telies 
v kvapalinách 
a plynoch , 
Súprava pre 
mechaniku, 
laboratórne váhy, 
stopky, teplomery, 
odmerné valce,...

Internet,
 
DVD
Video 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

7. ročník:

Názov 
tematického 
celku

Odborná 
literatúra

Didaktická 
technika

Materiálne 
výučbové 
prostriedky

Ďalšie zdroje    

Teplota. Skúmanie 
premien 
skupenstva látok

Učebnica fyziky 
pre 8. Ročník, 
Macháček 
 
Učebnica fyziky 
pre6 a 7. Ročník, 
Lapitková... 

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa,

Súprava na ukázanie 
vlastností kvapalín, 
plynov a pevných 
látok, 
Súprava na skúmanie 
premien tepla, na 
meranie teploty. 

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

Teplo
Učebnica fyziky 
pre 8. Ročník, 
Učebnica fyziky 
pre 6. Ročník, 
Učebnica fyziky 
pre 7. Ročník, 
Fyzika 8. Ročník –
Macháček

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa,
PC,
Dataprojektor,
Videorekordér

Súprava pre 
termiku, laboratórne
váhy, stopky, 
teplomery, odmerné
valce,...

Internet,
 
DVD
 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie



Astronómia Encyklopédia – 
Vesmír,
Internet,
Bol raz jeden 
vynálezca – video
St. uč. Fyz. pre 9. 
Ročník 

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa,
PC,
Dataprojektor,
Videorekordér

Súprava máp pre 
pozorovanie 
hviezdnej oblohy.

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

8. ročník:

Názov 
tematického 
celku

Odborná 
literatúra

Didaktická 
technika

Materiálne 
výučbové 
prostriedky

Ďalšie zdroje    

Svetlo
Učebnica fyziky 
pre 9. Ročník 
Lapitková..., 
Internet,

Fyzika 8. Ročník –
Lapitková...
Encyklopédie.

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa,

Súprava na ukázanie 
vlastností svetelných 
javov.

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

Sila a pohyb. 
Práca. Energia

Učebnica fyziky 
pre 8. Ročník, 
Učebnica fyziky 
pre 6. Ročník, 
Učebnica fyziky 
pre 7. Ročník, 
Bohuněk...

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa,
PC,
Dataprojektor,
Videorekordér

Súprava pre silu 
a pohyb.

Internet,
 
DVD
 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

9. ročník:

Názov 
tematického 
celku

Odborná 
literatúra

Didaktická 
technika

Materiálne 
výučbové 
prostriedky

Ďalšie zdroje   

I. Magnetické 
a elektrické javy. 
II.Elektrický 
obvod,

Učebnica fyziky 
pre 9. 
Ročník,Lapitková...
Internet,
Encyklopédie.
Uč. Pre 6.roč.-
Macháček

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa

Súprava na ukázanie
elektromagnetických
javov.

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie

III. Fyzika 
okolo 
nás

/v domácnosti 
aj vo vesmíre/
rozšir. Uč.

Encyklopédie.
Internet

Interaktívna tabuľa,
Klasická tabuľa, 
PC.

Súprava na ukázanie
fyzikálnych javov.

Internet,
 
DVD 
Prezentácie na 
hodiny fyziky,
encyklopédie



7.   Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom  hodnotenia  vzdelávacích  výsledkov  žiakov  v škole je  poskytnúť  žiakovi  a jeho  rodičom
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov.  Cieľom  je  ohodnotiť  prepojenie  vedomostí  so  zručnosťami  a spôsobilosťami.  Pri
hodnotení  a klasifikácii  výsledkov žiakov  budeme vychádzať  z metodických  pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu. Pri hodnotí budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov
na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom
ktorých  budeme  sledovať  vývoj  žiaka.  Pri  hodnotení  učebných  výsledkov  žiakov  so  špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka
na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

   Písomné práce budú nasledovať po prebratí tematického celku na preverenie vedomostí. Krátke písomky
budeme písať podľa potreby. 

Kritériá hodnotenia sú spracované podľa met. pokynu 22/2011, ktorý nadobudol platnosť 1.mája 2011.

Hodnotiť sa budú: 
písomné práce - kontrolné previerky, testy, protokoly praktických cvičení, projekty,
ústne odpovede.

Stupnica hodnotenia:  

100%  - 90% =  1;
  89%  - 75% =  2;
  74%  - 50% =  3;
  49% -  35% =  4;
  34% -    0% =  5

   LABORATÓRNE PRÁCE :

6. ročník

 meranie objemu kvapalín
meranie objemu plynov
meranie hmotnosti pevných látok
meranie hmotnosti kvapalín
meranie dĺžky
meranie objemu pevných telies
vplyv objemu, hmotnosti a hustoty telesa na jeho správanie sa v kvapaline

7. ročník

meranie teploty vody v závislosti od času ohrevu
var kvapaliny topenie ľadu
topenie a tuhnutie kryštalickej a amorfnej látky
vedenie tepla rôznymi látkami
výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou
výmena tepla medzi kovom a vodou
energetická hodnota potravín

8. ročník



určenie slnečnej konštanty
rozklad svetla
absorbcia svetla
odraz svetla
lom svetla
vztlaková sila
trenie
páka
pokoj a pohyb telies
práca /W/ a výkon /P/

9. ročník
magnetická sila
prenos el. náboja
sériové a paralelné zapojenie el. obvodu
el. odpor rezistora



Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu FYZIKA – pre 6. ročník

Názov predmetu Fyzika
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Časový rozsah 
výučby 2 hod. týždenne
Ročník 6.
Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25

Názov  ŠkVP
Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 
slobodným

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 4  roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský



ROČNÍK: ŠIESTY

SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV A PEVNÝCH TELIES

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA      PLÁNOVANÉ ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Vlastnosti kvapalín a plynov

· overiť jednoduchým experimentom vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· porovnať a vybrať spoločne a rozdielne 
vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· rozlíšiť merateľne a nemerateľne vlastnosti telies
· správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť
· použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad –
experiment – potvrdenie/nepotvrdenie 
predpokladu
· vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej
veličiny zaznamenať pozorovania a namerane
hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky
· zostrojiť graf lineárnej závislosti a použiť graf 
napr.
pri odhade dĺžky

poznávacia (kognitívna)
· formulovať hypotézy a overiť ich experimentom
· analyzovať záznamy z meraní
· porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať
spoločne a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov
a pevných telies
· urobiť odhady dĺžky, budovať predstavu o jednotkách
dĺžky
· aplikovať poznatky o vlastnostiach kvapalín, plynov
a pevných telies v technických zariadeniach a v
bežnom živote
· tvorivo využiť vedomosti pri prací na projekte

komunikačná
· zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky
· pokusom ilustrovať vybrane vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies
· spracovať namerane hodnoty formou grafu (PC)
· prezentovať výsledky pozorovania a merania
· podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu

interpersonálna
· kooperovať vo dvojici pripadne v skupine

intrapersonálna
· ohodnotiť vlastnú pracú a prácu druhých

 IX.  2- Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, 
tekutosť,
deliteľnosť.
2- Využitie vlastnosti kvapalín.
4- Meranie objemu kvapalného telesa 
odmerným valcom.
X.  2 -Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
2 - Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, 
rozpínavosť, deliteľnosť.
2 -Využitie vlastností plynov.
2 -Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín

Vlastnosti pevných telies

XI.  4 -Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť.
4 -Meranie hmotnosti telies.
Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg.
XII.  4 -Objem telies. Určovanie objemu 
geometricky
pravidelných a nepravidelných telies.
2 -Dĺžka. Odhad dĺžky.
Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km.
2 -Rozdielne a spoločne vlastnosti kvapalín, 
plynov
a pevných telies.

I. 4 -Zhrnutie vlastnosti pevných 
telies.

ĎALŠIE ČINNOSTI:

PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. navrhnúť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj 
vertikálnym smerom).
AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky, voľba vlastnej jednotky. (Napr. vlastná stopa ako jednotka, zmeranie dĺžky stopy, zostrojenie grafu závislosti medzi počtom 
stop a dĺžkou.)



Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

    PLÁNOVANÉ ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Správanie telies v kvapalinách · postupovať podľa návodu stratégiou: 
formulovanie
problému – vyslovenie hypotézy – realizácia
pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie
a interpretovanie výsledkov meraní;
· zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej látky,
určiť z grafu hodnotu hustoty;
· aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa 
plávajúceho
v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 
objemu
kvapaliny sú rovnaké;
· prakticky určiť hustotu malých telies;
· pracovať s tabuľkami MFCHT;
· identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty;
· riešiť jednoduché výpočtové úlohy;
· vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou
hustoty;
· získať informácie k tvorbe projektu;
· tvorivo využiť získané poznatky a informácie na
vypracovanie projektu;
· podieľať sa na práci v tíme;
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede;
· v rámci hodnotenia projektov v triede vybrať
najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť.

poznávacia (kognitívna)
· aplikovať model empirického poznávania;
· rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu
reálne meranie – grafické zobrazenie;
· aplikovať poznatky pri zostrojení modelov technických 
zariadení;
· tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte.

komunikačná
· vyhľadať a spracovať informácie;
· spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC);
· prezentovať výsledky pozorovania a merania;
· argumentovať a diskutovať pri prezentácii projektu;
· kooperovať v tíme.

interpersonálna
· kooperovať vo dvojici, pripadne v skupine

intrapersonálna
· vedieť kriticky zhodnotiť výsledky svojej práce a
práce druhých;
· schopnosť sebaregulácie.

4 -Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich,
vznášajúcich a potápajúcich sa vo vode, určenie
podielu m/V.

II 2 -Pojem hustota. Jednotky hustoty 
g/cm3, kg/m3.

2 -Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies 
zhotovených z rovnakej látky.
2 -Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu.
2 -Experimentálne určenie hustoty rôznych 
kvapalín.
III. 2 -Meranie vytlačeného objemu vody 
plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa telesami.
2 -Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich 
v kvapaline s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
2 -Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies
s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
2 -Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej 
kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa v 
kvapalinách s rôznou hustotou.

Správanie telies v plynoch

IV. 1. Pozorovanie správania sa mydlových 
bubliniek vo
vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako má 
vzduch.
1 -Hustoty plynov.
Ďalšie činnosti:

PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe nadľahčovania telesa vo vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model meteorologického 
balóna).
Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky.
RIEŠENIE PROBLEMOV: Identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich hustoty, práca s tabuľkami.



AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty latky (napr. pokusy s balónikmi naplnenými vodou rôznej teploty ponorenými do akvária s vodou).

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti

ELEKTRICKÝ OBVOD

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

      PLÁNOVANÉ  ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

2 -Elektricky obvod. Časti elektrického 
obvodu.
2 -Znázornenie elektrického obvodu 
schematickými
značkami.
1 -Žiarovka a jej objavenie.
1 -Elektrické vodiče a izolanty z pevných 
látok.
V. 4 -Rozvetvený a nerozvetvený obvod 
zapojenia žiaroviek. Porovnanie jasu 
niekoľkých
žiaroviek zapojených v nerozvetvenom 
obvode.
2 -Zapojenie žiaroviek nerozvetveného 
obvodu.
2 -Elektricky prúd. Jednotka elektrického 
prúdu 1 A.
VI. 2 -Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 
Volt.
2 -Zahrievanie vodiča prechodom 
elektrického prúdu.
2 -Poistka. Tepelné elektrické spotrebiče. 
1 -Vedenie elektrického prúdu vodným 

· získať informácie o objave žiarovky,
· zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek,
· zostrojiť elektrický obvod, so žiarovkou, 
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy,
· vysvetliť vedenie el. prúdu v kovových vodičoch.
· zaznamenať si pozorovania zo zapájania obvodov.
·  pochopiť rozdiel pri zapojení nerozvetveného 
a rozvetveného obvodu.
· rešpektovať pravidla bezpečnosti pri práci
s elektrickými spotrebičmi
· využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom;
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov;
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami;
· čítať s porozumením texty zadaní;
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod;
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidla pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia



roztokom. Vedenie elektrického prúdu 
v plynoch. 
1 -Blesk a ochrana pred ním. 
Prvá pomoc pri úraze s elektrickým prúdom. 

ĎALŠIE NAVRHY ČINNOSTI (nepovinná časť):.
PROJEKT: Návrh a realizácie elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti









Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu FYZIKA pre 7. ročník

Názov predmetu Fyzika
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne
Ročník 7.
Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25
Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným
Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský



ROČNÍK: SIEDMY

TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

   PLÁNOVANÉ  ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Zmena objemu telesa pri jeho zohrievaní
IX. 2 -Meranie teploty.
2-Modelovanie zostrojenia Celsiovho 
teplomera. Kalibrácia teplomera. 
4 -Skupenstvo látok. 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. 
X. 2 -Modelovanie dažďa. Meranie zrážok
2 -Kyslé dažde. 
4 -Skúmanie premeny skupenstva: topenia a 
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie 
grafu z nameraných hodnôt. 

· poznať ako sa mení objem telesa pri 
zohrievaní, použitie v praxi
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 
·porozumieť  vzniku a škodlivosti kyslých 
dažďov 
-premeny skupenstva overiť laboratórne

poznávacia (kognitívna) 
· 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 

komunikačná 
· zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky 
· spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC) 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania 
· podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v tíme 
· kooperovať 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálna 
· vytvárať si 
· ohodnotiť vlastnú pracú a prácu druhých

ĎALŠIE ČINNOSTI:
AKTIVITA1: Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica (dlhodobá tímová práca a pozorovanie). Zhotovenie zrážkomera.
AKTIVITA2: Praktické meranie teploty vzduchu a zhotovenie záznamu pomocou grafu.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



 TEPLO

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA    PLÁNOVANÉ ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

XI. 2 -Odovzdávanie a prijímanie tepla 
telesom. 
2 -Vedenie tepla. 
2 -Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých 
pomôcok. 
2 -Odhad a meranie výslednej teploty pri 
výmene tepla medzi horúcou a studenou 
vodou. 
XII. 2 -Odhad a meranie výslednej teploty pri 
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al, 
Fe) vode. 
2 -Zavedenie označenia Δt pre rozdiel dvoch 
teplôt. 
2 -Hmotnostná tepelná kapacita . 
2 -Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla.      
I.2 -Jednotka tepla 1 J. Premena jednotiek 
tepla
2 -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, naučiť sa správnu premenu 
doplnkových jednotiek
· 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

poznávaca (kognitívna) 
· 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 

komunikačná 
· zaznamenať výsledky pozorovania a 
merania do tabuľky 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania
· tvoriť nové informácie z meraní 
· vyhľadávať informácie z technických tabuliek

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 

· kooperovať 

intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s 
ohľadom na životné prostredie 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť):
AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška. 
AKTIVITA: Tepelné spaľovacie motory.
AKTIVITA: Praktické metanie odovzdaného a prijatého tepla medzi rôznymi telesami ( vodou ).
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



ASTRONÓMIA

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

ČO ŽIAK VIE ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

2-Tepelný motor a parný stroj
II. 2 –Spaľovacie motory

1 –Čo sme sa naučili
1 -Test
1 -Astronómia;
2 -Hviezdna obloha,
2 -Súhvezdia;
III. 2 -Práca s mapou severnej oblohy
2 -Vesmír
2 –Meteorológia.Atmosféra Země
1 –Vlhkosť
1 –Oblačnosť
IV. 2 –Zrážky a ich meranie
2 –Atmosferický tlak.Prúdenie vzduchu
3 –Meteorolog.stanica.Predpoveď počasia
V. 8 –Praktické meteorolog. pozorovania
VI. 4 – Projekt/určovanie počasia –výroba-p-
rezentácia jednoduchých meradiel na meranie
meteorologických prvkov/

Získať zákl. vedomosti o premene tepelnej energie na 
pohybovú
· získať vedomosti o astronómii
· naučiť sa, ako sa vyvíjala astronómia a poznať mená
ako sú ( Galileo Galilei, Giordano Bruno, Mikuláš 
Koperník )
·  vedieť z čoho je zložená Slnečná sústava, pochopiť, 
že nie všetky hviezdy sú od nás rovnako ďaleko.
· vytvoriť si predstavu o veľkosti hviezd
· pomocou videa poznať nové poznatky o vesmíre, 
Mesiaci a spoznať osobnosť Armstrong
·  naučiť sa pracovať s otočnou mapou hviezdnej 
oblohy a správne vyhľadať hľadané súhvezdie 
Žiak vie vysvetliť pojem meteorológia. Vie definovať 
základné meteorologické prvky a pozná spôsob ich 
merania.Vie popísať zemskú atmosféru.Chápe ako 
počasie vzniká.

poznávacia (kognitívna) 
· nájsť na hviezdnej mape oblohy základné 

súhvezdia
· poznať históriu terajšej astronómie, za svoj 
názor bol upálený Giordano Bruno
· poznať modernú astronómiu

komunikačná 
· prezentovať výsledky pozorovania 
a zadaného projektu 
· získavať nové informácie 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 
·   kooperovať 

intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s 
ohľadom na životné prostredie 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť):
AKTIVITA: Formou projektu spracovať tému – meranie počasia.

Prierezové témy:

MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti







 

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu fyzika  pre 8. ročník

Názov predmetu Fyzika
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne
Ročník 8.
Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25
Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným
Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský



ROČNÍK: ÔSMY

SVETLO 

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

   PLÁNOVANÉ  ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

IX. 2 -Slnečné svetlo a teplo. 
Svetelná energia a jej premena na teplo, 
ktorého veľkosť vieme vypočítať. 
1 -Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a 
žiarovky. 
Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla. 
1 -Rozklad svetla. Farby spektra. 
1 -Absorbovanie a odraz farieb spektra 
povrchmi rôznej farby. 
2 --Skladanie farieb. 
X.1 - Čo sme sa naučili
1 - Test
1 -Odraz svetla. Zákon odrazu. 
1- Lom svetla. Zákon lomu. Dúha. 
3 -Zobrazovanie šošovkami. 
1 -Chyby oka. Okuliare.
1 –Praktické využitie šošoviek
XI. 1 –Využitie šošoviek
1 –Projekt
1 –Prezentácia projektov
1 –Čo sme sa naučili
1 -Test 

dokázať experimentom premenu svetla na teplo 
· navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla 
· porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka 
· navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie
sa svetla 
· opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od 
bieleho povrchu a farebných povrchov 
· opísať skladanie farieb 
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona 
odrazu svetla 
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu
svetla 
· znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a 
rozptylkou 
· vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní 
chýb oka 
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych 
zdrojov 
· správne citovať zdroje informácií 
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu 
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede 

poznávacia (kognitívna) 
· porovnať výsledky zistení, identifikovať 
zhodné a rozdielne znaky 
· zovšeobecniť experimentálne zistenia k 
platnému zákonu 
· dokázať tvrdenie experimentom 
· aplikovať poznatky do technickej praxe 

komunikačná 
· prezentovať výsledky pozorovania a merania 
· tvoriť nové informácie z pozorovania a 
experimentálnych zistení 
· vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a 
pracovať s nimi 

interpersonálna 
· podieľať sa na práci v skupine 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálna 
· nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne 
poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka 
· uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu 

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť): 
AKTIVITA: Odmeranie veľkosti slnečnej konštanty. 
AKTIVITA: Zostrojenie jednoduchého zariadenia na rozklad svetla. 
PROJEKT: Využitie slnečnej energie. 
Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA 

TEMATICKÝ CELOK /
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE UČIVA

              PLÁNOVANÉ  ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

1 -Vzájomné pôsobenie telies, sila. 
Jednotka sily 1 N. 
1 -Gravitačná sila, gravitačné pole. 
1 -Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri 
svojom povrchu (F = g.m). 
XII. 1 –Skladanie síl a rovnováha síl
1 –Otáčavé účinky sily
Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti 
telesa. 
1 -Ťažisko telesa a jeho určenie. 
1 –Tlaková sila tlak
1 –Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách

II. 1 –Tlak v kvapalinách
1 –Tlak v kvapalinách
1 –Atmosferický tlak
1 –Trenie. Trecia sila
1 –Škodlivé a užitočné trenie
1 –Čo sme sa naučili

III. 1 –Test
1 -Pohybové účinky sily. . 
1 -Rovnomerný a nerovnomerný pohyb. 
2 -Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t,
v = s/t). 

IV. 1 –Čo sme sa naučili
1 –Projekt 2
1 –Prezentácia projektov
1 -Test. . 
1 –Deformačné účinky sily
1 -Mechanická práca. (W = F.s) 
Jednotka práce 1 J. 
1 -Práca na naklonenej rovine. [nepovinné] 

· vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia 
telies 
· vysvetliť spôsob merania sily silomerom 
· stanoviť rozsah merania daným silomerom 
· vybrať pre dané meranie vhodný silomer 
· určiť chyby merania silomerom 
· zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a 
hmotnosti telesa 
· určiť ťažisko vybraných telies 
· zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre 
rovnomerný priamočiary pohyb 
· zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času
pri rovnomernom priamočiarom pohybe 
· čítať údaje z grafu 
· riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre 
rovnomerný priamočiary pohyb 
· aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej 
práce v jednoduchých výpočtových úlohách 
· analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky 
trenia 
· na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú 
premenu rôznych foriem energie a zákon zachovania 
energie 
· zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k 
úsporám energie 
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych 
zdrojov 
· správne citovať zdroje informácií 
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu 
· prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede 

poznávacej (kognitívnej) 
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri 
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín,
zákonov 
· zvyšovať úroveň formálnych operácií pri 
hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami 
· čítať s porozumením texty úloh 
· analyzovať situácie v úlohách 
· tvorivo aplikovať poznatky pri príprave 
projektu 

komunikačnej 
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh 
· vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a 
pracovať s nimi 

interpersonálnej 
· kooperovať v skupine 
· akceptovať skupinové rozhodnutia 

intrapersonálnej 
· vytvárať si vlastný hodnotový systém s 
ohľadom na svoje zdravie a na životné 
prostredie 



1 -Výkon
1 –Pohybová a polohová energia

V. 1 –Premeny energie
. 
1 -Vzájomná premena pohybovej a polohovej
 energie telesa. 
1 -Zákon zachovania energie. 
1 –Čo sme sa naučili
1 –Test 4

VI. 1 –Energia zo Slnka
1 -Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a 
netradičné zdroje energie. 
2 - Elektrárne. 
2 -Zvyšovanie spotreby 
energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé dôsledky. 
2 –Projekt 4

VII. Súhrnné opakovanie

ĎALŠIE NÁVRHY ČINNOSTÍ (nepovinná časť): 
AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia zariadenia, stanovenie rozsahu merania, porovnania presnosti merania s 
laboratórnym silomerom. 
PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu. 











Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu FYZIKA pre 9. ročník

Názov predmetu Fyzika
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne
Ročník 9.
Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25
Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným
Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský



ROČNÍK: DEVIATY

MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÝ OBVOD

OBSAH     PLÁNOVANÉ ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

IX. 1 –Úvodná hodina
4 –Opakovanie učiva z 8. Roč.
1 -Čosa budeme učiť
X. 1 -Magnet a jeho vlastnosti.
1 -Poly magnetu.
1 -Magnetické pole.
1 -Zem ako magnet. Kompas.
1 -Elektrizovanie telies. Elektricky naboj. Elektrické 
pole.
1 -Elektrometer.
1 –Elektrické pole
XI. 1 –Zhrnutie učiva
1 -Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
1 -Znázornenie elektrického obvodu schematickými
značkami.
1 -Žiarovka a jej objavenie.
1 -Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
1 -Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu 
niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení.
1 -Paralelné zapojenie žiaroviek.
XII. 1 -Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 
A.
1 -Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom.
1 -Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.
1 -Meranie veľkosti elektrického napätia.
1 -Zdroje elektrického napätia.
1 –Zhrnutie učiva

I.  –Prezentácia projektov
1 –Laboratórna práca
1 –Rezistor, reostat.
1 -Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = 
U/R).
1 –El. odpor, Ohmov zákon
1 -Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od
elektrického napätia.

II. 1 –Závislosť odporu na vlastnostiach. 
vodiča

3 –Výsledný odpor rezistorov v obvode
1 – Vedenie el. prúdu v kvapalinách

· navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu
· vysvetliť princíp určovania svetových strán
kompasom
· získať informácie o objave žiarovky
· zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického
napätia na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom 
obvode
· zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom
a napätím z nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických
obvodov a merania v nich
· rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci
s elektrickými spotrebičmi
· využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu
-vedieť vypočítať spotrebu el. energie
-vedieť pokusom a výpočtom určiť účinnosť el. 
spotrebiča
-vedieť popísať našu slnečnú sústavu
-vedieť popísať pohyb vesmírnych telies
-orientovať sa v krajine podľa známych súhvezdí 
zverokruhu

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia



.
1 -Model vedenia elektrického prúdu v pevných
a kvapalných latkách.

III. 1 –Zhrnutie učiva
1 –El. práca a energia
1 –El. výkon
1 -Elektrická energia a jej premeny.
1 -Elektromotor
1 –El. spotrebiče v domácnosti
1 –Bezpečnosť pri práci s el. spotrbičmi

IV. 1 –Zhrnutie učiva
1 –Lab. Práca 2
1 –História astronómie
1 –Ako vznikol vesmír
1 –Vývoj  predstáv o vesmíre

V. 1 - Slnko a slnečná sústava
1 –Denný pohyb Slnka po oblohe
1 –Hviezdy a galaxie
4 -Planéty

VI. 1 –Lab. Prácač.3
1 –Zhrnutie tematického celku
1 –Prezentácia projektov

6 –Záverečné opakovanie :

ĎALŠIE NAVRHY ČINNOSTI (nepovinná časť):

PROJEKT: Zostrojenie elektroskopu z jednoduchých pomôcok.
PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti



FYZIKA OKOLO NÁS

OBSAH             PLÁNOVANÉ   ČINNOSTI ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

Záverečné opakovanie

Pohyb telesa
Rýchlosť rovnomerného pohybu, jednotky rýchlosti
Rýchlosť zvuku, svetla
Závislosť dráhy od času – grafy
Zložené pohyby.
Mechanické vlastnosti kvapalín
Pascalov zákon a jeho aplikácia v hydraulických 
zariadeniach.
Tlaková sila.
Hydrostatický tlak.
Vztlaková sila.
Archimedov zákon.
Potápanie, plávanie sa telesa v kvapaline v príkladoch.
Energia v prírode, technika v spoločnosti. 
Sila, práca, výkon
Posuvné účinky sily. Pohybové zákony (Urýchľujúce a 
brzdné účinky sily, Zákon zotrvačnosti, Zákon 
vzájomného pôsobenia dvoch telies). Trenie.
Pohybová a polohová energia telesa, ich vzájomná 
premena
Teplo, Zmeny skupenstva látok, kalorimetrická rovnica.

Aplikovať vzťah pre výpočet rýchlosti.
Uvedomiť si rozdiel v rýchlostiach a aplikovať na osobný život.
Zostrojiť graf z daných hodnôt dráhy a času pre RP.
Riešiť zložitejšie príklady

Vysvetliť Pascalov zákon, použitie zákona v hydraulických 
zariadeniach.
Graficky znázorniť závislosť hydrostatického tlaku od hĺbky pod 
hladinou.
Vysvetliť pôsobenie vztlakovej sily na teleso ponorené do 
kvapaliny.
Riešiť zložitejšie príklady

Vysvetliť premeny rôznych druhov energie.
Uviesť a vysvetliť príklady urýchľujúcich a brzdiacich účinkov 
síl.
Uviesť a vysvetliť príklady uplatnenia sa zotrvačnosti telesa. 
Vysvetliť vzájomnú premenu pohybovej a polohovej energie.
Vypočítať teplo prijaté alebo odovzdané telesom.
Riešiť zložitejšie príklady

poznávacia (kognitívna)
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri
rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu

komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický obvod
· zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
· vyhľadávať informácie so zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát

interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové rozhodnutia

intrapersonálnej
· rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými
spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia

Prierezové témy:
MkV - Multikultúrna výchova; OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj; ENV - Environmentálna výchova; MDV – Mediálna výchova; TPPZ - Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti






Spracoval: Karol Šípoš


