
1. Charakteristika učebného predmetu FYZIKA 
 

Základnou charakteristikou predmetu fyzika 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  vied  chémiou,  biológiou, 

geografiou, matematikou 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 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. 

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 mu  umožnia stať  sa prírodovedne 

gramotným jedincom tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a použil 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,   prezentácie a  fyzikálne materiály zachytené na video a 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, prácou s knižnou literatúrou, prácou s tabuľkami a 

pod. 

Rozširovanie fyzikálnych vedomostí je možné aj v rámci krúžku fyzika a internet, 

ktorého hlavnou náplňou je získavanie a prezentácia vhodných študijných materiálov. 

Výučba  fyziky  v  rámci  prírodovedného  vzdelávania  má  u  žiakov  prehĺbiť  aj 

hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a 

pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou 

kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.



Žiak  prostredníctvom  fyzikálneho  vzdelávania  získa  vedomosti  na  pochopenie 

vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobný rast v jeho ďalšej kariére. 
 
 
 

2. Ciele učebného predmetu 
 
 Intelektuál na  oblas ť  

 

 

   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; 

porozumieť, 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; 

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; 

   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. 

 
 Schopnost i  a  zr učnost i  

 

 

   porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 
veličín, 

nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

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.



 Postoj ová  oblas ť 

 
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. 

 
 Sociál na  oblas ť 

 

 

   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, 

učiť sa 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. 
 

 
 

3. Kľúčové kompetencie predmetu fyzika 
 

ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM FYZIKY 

 
Poznávacia 
(kognitívna) 

 

Komunikačná 
 

Interpersonálna 
 

Intrapersonálna 

 

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: 
 

 
 

 K omunikatí vne  a  sociálne  interakčné  spôsobi lost i  

    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  int rapersonálne  spôsobil osti  

rozvíjať prácu v kolektíve, v  priateľskej atmosfére; 

osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve; 

hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu iných. 

 
 Schopnost i  ri ešiť  prob lémy  

   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. 
 

 Spôsobi lost i  využívať  inf ormačné  tech nológi e  

   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. 

 
 

4. Metódy a formy práce 
 

Vo  veľkej  miere  je  zaradený  jednoduchý  experiment,  realizovaný   žiakmi  vo 

dvojiciach alebo v skupinách, riešenie úloh rôzneho druhu, zaznamenávanie údajov do 

tabuľky, grafické spracovanie nameraných hodnôt – zostrojenie grafu a interpretácia meraní. 

Z praktických činností si žiaci precvičia meranie dĺžky, objemu a hmotnosti, teploty, času, 

sily   ako   aj   meranie   veličín,   ktoré   súvisia   s elektrickými   javmi.   Zameriame   sa   na 

vysvetľovanie javov, hľadanie vzťahov a súvislostí medzi nimi, využitím grafickej metódy 

zobrazovania fyzikálnych funkcií. 

Na hodinách okrem klasického výkladu učiva využíva projekciu už hotových, alebo 

žiakmi  vytvorených  prezentácií  v  multimediálnej  učebni.  V maximálnej  možnej  miere 

využívame prácu s interaktívnou tabuľou. Výklad podľa danej témy dopĺňame jednoduchými



pokusmi, meraniami, riešením úloh, alebo naopak, výkladu predchádzajú problémové úlohy, 

pri ktorých žiaci samostatne objavujú hľadané súvislosti. 
Dôležitou  súčasťou  sú  projekty a ich prezentácia, kde žiaci  pracujú  individuálne, 

vo dvojiciach alebo v skupinách, a to podľa konkrétnej úlohy. 
 
 
 

 

5. Učebné zdroje 
 

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

6.ročník: 

Názov 

tematického 

celku 
 

 

Skúmanie 

vlastností 

kvapalín, plynov 

a pevných telies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správanie sa 

telies 

v kvapalinách 

a plynoch 

 

 
Odborná 

literatúra 
 

Učebnica 

fyziky pre 6. 

ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Učebnica 

fyziky pre 6. 

ročník 

 

 
Didaktická 

technika 
 

Klasická tabuľa 

Interaktívna 

tabuľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaktívna 

tabuľa 

 

 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Súprava na 

ukázanie vlastností 
kvapalín, plynov a 
pevných látok, 
Súprava pre 
mechaniku, 
laboratórne váhy, 
odmerné valce,... 
Neštandardizované 
didaktické testy. 
MFChT 

Súprava na 

ukázanie správania 

sa telies 

v kvapalinách a 

plynoch , 

Súprava pre 

mechaniku, 

laboratórne váhy, 

stopky, teplomery, 

odmerné valce,... 

Neštandardizované 

didaktické testy, 

MFChT 

 
 

 

Ďalšie zdroje 
 

 

Internet, 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet, 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie



7. ročník: 

Názov 

tematického 

celku 

Teplota. 

Skúmanie 

premien 

skupenstva 

látok 
 
 
 
 
 
 

 
Teplo 

 
 
 
 
 

 
8. ročník: 

Názov 

tematického 
celku 

 

 

Svetlo 
 
 
 
 
 
 
 

Sila a pohyb. 

Práca. Energia 

 

 
 

Odborná 

literatúra 
 

Učebnica 

fyziky pre 7. 

ročník, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Učebnica 

fyziky pre 8. 

ročník, 

Učebnica 

fyziky pre 7. 

ročník, 
 
 
 

Odborná 

literatúra 
 

Učebnica 

fyziky pre 9. 

ročník, 

Internet, 

Fyzika 8. 

ročník 

Učebnica 

fyziky pre 8. 

ročník, 

Učebnica 

fyziky pre 7. 

ročník 

 

 
 

Didaktická 

technika 
 

Interaktívna tabuľa, 

Klasická tabuľa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktívna tabuľa, 

Klasická tabuľa, 

PC, 

Datavideoprojektor 

, 
 
 
 

 
Didaktická 

technika 
 

Interaktívna tabuľa, 

Klasická tabuľa, 
 

 
 
 
 
 

Interaktívna tabuľa, 

Klasická tabuľa, 

PC, 

Datavideoprojektor, 

 
 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 
Súprava na ukázanie 

vlastností kvapalín, 
plynov a pevných 
látok, 
Súprava na skúmanie 
premien tepla, na 
meranie teploty. 
Neštandardizované 
didaktické testy, 

MFChT 

laboratórne váhy, 

stopky, teplomery, 
odmerné valce,... 

Neštandardizované 

didaktické testy, 

MFChT 
 

 
Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Súprava na ukázanie 

vlastností svetelných 

javov. 

Neštandardizované 

didaktické testy, 

MFChT 
 

Súprava pre silu a 

pohyb. 

Neštandardizované 

didaktické testy, 

MFChT 

 
 

 
Ďalšie zdroje 

 

 

Internet, DVD 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie 
 
 
 
 
 
 

Internet 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie 
 

 
 
 
 
 
 

Ďalšie zdroje 
 

 

Internet, 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie 
 
 
 

Internet, 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie

 

9. ročník: 

Názov 

tematického 
celku 

 

 

I. Magnetické 

a elektrické 

javy. 

Elektrický 

obvod, 

 

 
Odborná 

literatúra 
 

Učebnica 

fyziky pre 8. 

ročník, 

Internet, 

Encyklopédie 

Učebnica 

fyziky pre 9. 

ročník 

 

 
Didaktická 

technika 
 

Interaktívna tabuľa, 

Klasická tabuľa 

 

 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Súprava na 

ukázanie 
elektromag. javov. 

Neštandardizované 

didaktické testy, 

MFChT 

 
 
 

Ďalšie zdroje 
 

 

Internet, 

Prezentácie na 

hodiny fyziky, 

encyklopédie



6. Prierezové témy 
 

   Environmentálna výchova – cieľom je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im 

primerané a vhodné. 
 

   Osobnostný  a  sociálny  rozvoj  –  rozvíja  ľudský  potenciál  žiakov,  poskytuje  im 
základy na plnohodnotný a zodpovedný život. 

 

   Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – spája jednotlivé kompetencie, ktoré 

chceme rozvíjať u žiakov, ako je komunikovanie, argumentovanie, používanie 

informácií a práca s nimi, riešenie problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupráca v skupine, prezentácia samého seba. 
 

    Mediálna   výchova   –   umožní   žiakom   osvojiť   si   stratégie   kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať média a ich 

produkty. Žiaci získavajú schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby 

objavovali v nich to hodnotné a pozitívne, ale tiež si uvedomovali negatívne mediálne 

vplyvy na ich osobnosť. 
 

   Multikultúrna výchova – zaraďuje sa do vzdelávania preto, lebo sa žiaci v škole 

stretávajú v súvislosti s globalizáciou sveta, so žiakmi rôznych kultúr. Žiaci by mali 

byť pripravení na rozdielnosť kultúr. Výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj 

chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej kultúry. 
 

   Ochrana  života  a zdravia  –  cieľom  vzdelávania  je  poskytnúť  žiakom  potrebné 

teoretické  vedomosti,  praktické  poznatky  a formovať  ich  vzťah  k  problematike 

ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 
 

   Finančná     gramotnosť  vychádza  z Národného  štandardu  finančnej  gramotnosti 

a venuje sa   problematike nasledujúcich tém: Človek vo sfére peňazí,   Finančná 

zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. 
 

 
 
 
 
 

7. Medzipredmetové vzťahy 
 

 

Technika: 

 
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. 

 
Využitie IKT vo výučbe fyziky: 

 
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, 
praktické aktivity a priame demonštračné experimenty, ktorá spolu s rozumovou činnosťou 
žiakov vedie k hlbšiemu chápaniu teórií a javov a umožňuje tieto znalosti použiť. 

 
Slovenský jazyk a literatúra: práca s textom. 

 
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, jednotky hmotnosti objemu, rýchlosti, času a dĺžky, .... 

 
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,...) 

 
 
 

 

8. 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  aktuálneho  metodického  pokynu  na  hodnotenie 

a klasifikáciu. 

Učiteľ hodnotí ústne odpovede žiakov, ich celkový verbálny prejav, písomný prejav 

žiakov (tematické kontrolné práce, priebežné previerky, testy), grafický prejav žiakov 

(zostrojovanie  grafov),  zručnosť  pri  experimentálnej  činnosti, žiacke  projekty  a celkovú 

aktivitu na vyučovacích hodinách. Žiaci sú na hodinách fyziky hodnotení bodovo, 

percentuálne, známkou  a slovne.  Hodnotenie  žiaka  učiteľom  a žiakovo  sebahodnotenie  sú 

konfrontované,   s cieľom   naučiť   žiakov   objektívne   posúdiť   svoj   výkon.   Vedomosti 

a zručnosti,  ktoré  má  žiak  nadobudnúť  sú  stanovené  výkonovou  časťou  vzdelávacieho 

štandardu, teda vzdelávacím  výstupom.  Dosiahnuté vedomosti  a zručnosti  sú  predmetom 

hodnotenia 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. 



Hodnotiaca škála pri prevode percentuálnej úspešnosti na známku: 
 
 

Stupnica hodnotenia: 

percentuálna úspešnosť známka 

100 % –  90 % 1 

89 %  –  75 % 2 

74 %  –  50 % 3 

49 %  –  25 % 4 

24 %  –  0 % 5 



 

 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

FYZIKA 6. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

I. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies. (33 hodín) 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

 

Úvod do fyziky (3 hodiny) 
 
· uviesť príklady z bežného 

života, v ktorých skúmania 
vo fyzike priniesli 
technický pokrok 

· opísať priebeh 
jednoduchého experimentu 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 

myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 
zostrojení modelov 
technických zariadení 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať 
vybrané vlastnosti 
kvapalín, plynov 
a pevných telies 

· spracovať namerané 
hodnoty formou grafu (PC) 

· prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 

· podieľať sa na práci v tíme 
pri tvorbe projektu 

· argumentovať a diskutovať 
počas prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 
· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 

výchova 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
finančná 

gramotnosť 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 
· využívať IKT pri 

získavaní 
a spracúvaní 
informácii a pri 
prezentácii vlastnej 
práce 

· vyjadriť sa 

verbálne aj 
písomne 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 
Skúmania vo fyzike 

· porovnanie technických 
zariadení v minulosti a dnes 

· let na Mesiac 

 

· technický pokrok 
· výskum 

 
Čo sa budeme učiť 

 

· motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

· experiment 
· pozorovanie 
· vysvetlenie 

I. 1. Vlastnosti kvapalín a plynov (14 hodín) 

 
Vlastnosti kvapalín 

 

· skúmanie vlastností kvapalín 
pomocou injekčných striekačiek 

· nestlačiteľnosť 
· tekutosť 
· deliteľnosť 

· overiť jednoduchým 

experimentom vybrané 
vlastnosti kvapalín, plynov 
a pevných telies 

 
· používať stratégiu riešenia 

problémov: predpoklad – 
experiment – potvrdenie 
(nepotvrdenie) predpokladu 

 
· zaznamenať si pozorovania 

a namerané hodnoty do 
tabuľky 

 
· vykonať zápis nameranej 

hodnoty fyzikálnej veličiny 

 
· porovnať a vybrať spoločné 

a rozdielne vlastnosti 
pevných, kvapalných 

a plynných telies 

 

 
Využitie vlastností kvapalín 

 

· zostrojenie modelu 
hydraulického zariadenia 

· využitie vlastností 
kvapalín v technických 
zariadeniach 

 

 
Meranie objemu   kvapalín 

 
· merania odmerným valcom 
· kalibrácia nádoby 

· odmerný valec 
· pravidlá merania objemu 
· jednotky objemu 1 ml, 1 l 
· zápis nameranej hodnoty 

 

 
 

Vlastnosti plynov 

 
· skúmanie vlastností plynov 

pomocou injekčných striekačiek 

· stlačiteľnosť 
· tekutosť 
· rozpínavosť 
· deliteľnosť 
· využitie vlastností plynov 

 

 
Spoločné a rozdielne 

vlastnosti kvapalín a plynov 

 
· porovnanie vlastností kvapalín 

a plynov 

· zavedenie spoločného názvu 
tekutiny 

· merateľné a nemerateľné 
vlastnosti 

· spoločné vlastnosti 

(tekutosť, deliteľnosť) 
rozdielne vlastnosti 
(stlačiteľnosť, 



 

  rozpínavosť) · aplikovať vzťah: tvrdenie – 
dôkaz 

prípadne v skupine, 

 
intrapersonálna 

· schopnosť sebaregulácie 

 

 

 
Zhrnutie Test 1 

· vytváranie štruktúry poznatkov 
formou obrázkov 

· kontrola vedomostí 

· súbor pojmov 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

 
Prezentácia projektov 1 

· prezentácia práce žiakov 
v skupinách 

· súťaž 

 

· používanie správnej 
terminológie 

I. 2. Vlastnosti pevných látok a telies (16 hodín) poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 

zostrojení modelov 
technických zariadení 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať 

vybrané vlastnosti 
kvapalín, plynov 

a pevných telies 

· spracovať namerané 
hodnoty formou grafu (PC) 

· prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 

· podieľať sa na práci v tíme 
pri tvorbe projektu 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 

výchova 

 
rozvíjať schopnosť 
kooperovať 
v skupine 
· organizovať prácu 

 
finančná 
gramotnosť 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať 
informačné 

a komunikačné 

technológie pri 

získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

 

 
 

Deliteľnosť pevných látok. 

Skúmanie vlastností 

pevných látok 

 

· aktívnou experimentálnou 

činnosťou dospieť k záveru, že 
látky sú deliteľné 

· aktívnou experimentálnou 
činnosťou dospieť k základným 
vlastnostiam pevných látok 

 

 
· spôsoby delenia pevných 

látok, atóm 

· krehkosť 
· tvrdosť 
· pružnosť 

 

 
 
· zostrojiť graf lineárnej 

závislosti 

 
· použiť graf (napríklad pri 

odhade dĺžky) 

 
· rozlíšiť merateľné 

a nemerateľné vlastnosti 
telies 

 
· právne použiť pojem 

fyzikálna vlastnosť 

 
· podieľať sa na práci 

v skupine 
 
· vedieť ohodnotiť vlastnú 

prácu a prácu druhých 

 
· tvorivo aplikovať 

vedomosti počas riešenia 
projektov 

 

 
 

Meranie hmotnosti pevných 

telies 

 

 
· váženie pevných, kvapalných 

a plynných telies 

· odhad hmotnosti telies 

· váhy 
· hmotnosť 
· jednotky hmotnosti 1g, 

1kg 

· pravidlá merania 
hmotnosti 

· zápis nameranej hodnoty 

 

 
 

Meranie hmotnosti kvapalín 

a plynov Meranie dĺžky 

 

 

· odhad dĺžky telies 
· meranie dĺžky 
· spracovanie merania vo forme 

grafov 

· meradlá dĺžky 
· pravidlá merania dĺžky 
· jednotky dĺžky 1mm, 

1cm, 1m, 1km 

· zápis nameranej hodnoty 
· tabuľka 
· graf 

 
Meranie objemu pevných 

telies 

 

· utváranie predstavy 
o jednotkách objemu 

· meranie objemu pevných telies 

· odmerný valec 
· určovanie objemu 

geometricky pravidelných 
a nepravidelných telies 



 

 
Spoločné a rozdielne 

vlastnosti kvapalín, plynov, 

pevných látok a telies 

 
· porovnanie a určenie 

spoločných a rozdielnych 
vlastností. 

 

· spoločné vlastnosti telies 
(hmotnosť, objem) 

· spoločné vlastnosti látok 
(deliteľnosť) 

 · argumentovať a diskutovať 
počas prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine, 

 
intrapersonálna 

· schopnosť sebaregulácie 

· vyjadriť sa 
verbálne aj 

písomne 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

používanie 

ochranných 

pomôcok 
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· budovanie štruktúry poznatkov 
· kontrola vedomostí 

· súbor pojmov 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

 
Prezentácia projektov 2 

· prezentácia skupinovej práce 
žiakov 

· súťaž 

 

· používanie správnej 
terminológie 

 
 

II. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch (33 hodín) 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

 

II. 1. Správanie sa telies v kvapalinách (24 hodín) poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 

myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 
zostrojení modelov 
technických zariadení 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať 
vybrané vlastnosti 
kvapalín, plynov 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 

výchova 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

 
 

 
Vplyv hmotnosti na 
správanie sa telies 

 
 
· získavanie skúseností so 

správaním sa telies 
v kvapalinách, ak pri stálom 
objeme meníme ich hmotnosť 

· telesá v kvapalinách 
môžu: plávať, vznášať 
sa, potopiť sa. 

· s pribúdajúcou 

hmotnosťou telesa pri 
stálom objeme sa teleso 
ponára hlbšie 

· postupovať podľa návodu 

stratégiou: formulovanie 

problému – vyslovenie 
hypotézy – realizácia 

pokusov a meraní – 

spracovanie, posúdenie 
a interpretovanie výsledkov 
meraní 

 
· zostrojiť graf hustoty 

(závislosť hmotnosti od 
objemu) pre telesá 

z rovnakej látky 

 
· odčítať z grafu hustoty 

hodnotu hustoty 

 
· aplikovať zistenie, že 

hmotnosť plávajúceho 

 

 
 

Vplyv objemu na správanie 

sa telies vo vode 

 

 
· získavanie skúseností so 

správaním sa telies 
v kvapalinách ak pri stálej 
hmotnosti meníme ich objem 

 

 
· so zväčšovaním objemu 

telesa pri jeho stálej 
hmotnosti sa teleso ponára 
menej hlboko 

 
 

Hustota pevných telies 

 
· zavedenie pojmu hustota 

grafickou metódou 

 

· zavedenie pojmu hustota 
· graf hustoty 
· vzťah pre výpočet hustoty 



 

 
 

Hustota kvapalín 

 

 
· skúmanie hustoty pri rôznych 

kvapalinách 

 
· hustota kvapaliny 
· vzťah pre výpočet hustoty 

telesa v kvapaline 
a hmotnosť ním 

vytlačeného objemu 

kvapaliny sú rovnaké 

 
· pracovať s tabuľkami 

MFCHT 

a pevných telies 

· spracovať namerané 
hodnoty formou grafu (PC) 

· prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 

· podieľať sa na práci v tíme 
pri tvorbe projektu 

· argumentovať a diskutovať 
počas prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine, 

 
intrapersonálna 
· schopnosť sebaregulácie 

prezentácii vlastnej 
práce 

· vyjadriť sa 

verbálne aj 
písomne 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

používanie 

ochranných 

pomôcok 
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· vytváranie štruktúry poznatkov 
· kontrola vedomostí 

 
· súbor pojmov 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

 

 
 

Prezentácia projektov 3 

 

 
· prezentácia skupinovej práce 

žiakov 

· súťaž 

 

 
· používanie správnej 

terminológie 

 
Objem kvapaliny vytlačený 

telesami 

 

 
· aktívnou experimentálnou 

činnosťou skúmať objem 
kvapaliny vytlačený telesami 
plávajúcimi a potápajúcimi sa 
vo vode 

 

 
· telesom vytlačený objem 

kvapaliny 

· meranie vytlačeného 
objemu kvapaliny 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
· prakticky určiť hustotu 

malých telies 

 
· určiť neznámu látku 

pomocou jej hustoty 

 
· riešiť jednoduché 

výpočtové úlohy 

· vysvetliť vybrané javy 
z bežného života pomocou 
hustoty 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 

zostrojení modelov 
technických zariadení 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 
· vyhľadávať a spracovať 

informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať 

vybrané vlastnosti 
kvapalín, plynov 
a pevných telies 

· spracovať namerané 
hodnoty formou grafu (PC) 

· prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 

· podieľať sa na práci v tíme 
pri tvorbe projektu 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

· vyjadriť sa 

verbálne aj 
písomne 

 
dodržiavanie zásad 
bezpečnosti v triede 

 

Objem a hmotnosť 

kvapaliny vytlačenej 

telesami 

 

Správanie telies 

v kvapalinách s rôznou 

hustotou 

 
 

 
· pozorovanie a skúmanie 

objemu kvapaliny vytlačeného 
telesami 

 

· súvislosť medzi hustotou 
kvapaliny a telesom 
vytlačeným objemom 

· porovnanie hmotnosti 
telesa plávajúceho 
v kvapaline a hmotnosti 

ním vytlačeného objemu 

kvapaliny 

 

Rôzne husté kvapaliny 

a objem vytlačenej 

kvapaliny 

 

 
 
 
 
 

Vplyv teploty na hustotu 

 

 
 
 
 
· experimentálne zistenie vplyvu 

teploty na zmenu hustoty 
· pozorovanie 

· vzťah medzi teplotou 
telesa a jeho hustotou 

· upevnenie porozumenia 
vzťahu pre hustotu 



 

 

II. 2 Správanie sa telies v plynoch (9 hodín) 
· argumentovať a diskutovať 

počas prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine, 

 
intrapersonálna 

· schopnosť sebaregulácie 

používanie 

ochranných 

pomôcok  

 
Hustota plynov 

 

 

· pozorovanie správania sa 
bublín v rôzne hustých plynoch 

 
· aplikácia vzťahu pre 

hustotu na plyny a telesá 
v plynnom prostredí 

 
· získavať informácie k 

tvorbe projektu 

 
· tvorivo využiť získané 

poznatky a informácie na 
vypracovanie projektu 

 
· podieľať sa na práci 

v skupine 

 
·prezentovať a obhájiť svoju 

prácu pred 
kolektívom triedy 

 

 
Zhrnutie Test 4 

 

 

· vytváranie štruktúry poznatkov 
· kontrola vedomostí 

 

· súbor pojmov 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

 
 

Prezentácia projektov 4 

Záverečné opakovanie 

 
· prezentácia skupinovej práce 

žiakov 

· súťaž 

 

· odmerný valec 
· určovanie objemu 

geometricky pravidelných 
a nepravidelných telies 



 
 

FYZIKA 7. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok (33 hodín) 
 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY 

Úvod do fyziky (3 hodiny) · 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 

 

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 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

 

· niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
dopravná výchova 

· pozorovať svoje okolie 

 

· vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 
 

 
 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

 

· vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 
 
 

Čo sa budeme učiť 

 

 

· motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania 

· experiment 

 

· pozorovanie 

 

· vysvetlenie 

 

Teplota a čas (6 hodín) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meranie teploty. Teplomer 

 
 

 
· zavedenie teploty ako 

fyzikálnej veličiny 

 
· merania teploty 

kvapalinovým 

a digitálnym teplomerom 

 
· zápis nameraných hodnôt 

do tabuľky 

· teplota ako fyzikálna 

veličina 

 
· jednotka teploty 

 

· Celsiova teplotná 

stupnica 

 
· teplomer 

 

· pravidlá merania 

teploty 

 
· zápis nameranej 

hodnoty 

 
 
 

Meranie teploty a času 

· zavedenie času ako 

fyzikálnej veličiny 

 
· jednoduché merania zmien 

teploty v priebehu času 

 

· čas ako fyzikálna 

veličina 

 
· jednotky času 



 

 · grafické znázornenie 

závislosti teploty od času 

· meradlá času  
· opísať kolobeh vody 

v prírode 
 

 
· modelovať vznik dažďa 

 
 

 
· rozumie vzniku a 

škodlivosti kyslých dažďov 

· podieľať sa na práci 

v tíme pri tvorbe projektu 
 

 
 

interpersonálna 

· podieľať sa na práci 

v tíme 

 
· kooperovať 

 

· akceptovať skupinové 

rozhodnutia 
 

 
 

intrapersonálna 

· vytvárať si vlastný 

hodnotový systém 

smerom k prírode 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 
používanie ochranných 

pomôcok 

Premena kvapaliny na plyn (10 hodín) 

 
 
 
 
 

 
Vyparovanie 

· spoznávanie priebehu 

vyparovania aktívnou 

experimentálnou 

činnosťou 

 

· aktívnou experimentálnou 

činnosťou zistiť, ako 

vonkajšie podmienky 

ovplyvňujú rýchlosť 

vyparovania 

 

· proces vyparovania ako 

zmena skupenstva 

 
· priebeh vyparovania 

 

· faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť vyparovania 

 

· vyparovanie v prírode 

 
 
 
 
 

Var 

· sledovanie priebehu varu 

kvapaliny aktívnou 

experimentálnou 

činnosťou 

 

· určovanie teploty varu 

kvapaliny pomocou grafu 

teploty v závislosti od času 

· var kvapaliny 

 

· rozdiely medzi 

vyparovaním a varom 

 
· teplota varu 

 

· prchavé kvapaliny 

 
 
 

Tlak vzduchu a var 

· jednoduchým 

experimentom zistiť, že 

teplota varu kvapaliny 

závisí od okolitého tlaku 

· závislosť teploty varu 

kvapaliny od 

vonkajšieho tlaku 

 
· var v tlakovom hrnci 

 

· znázorniť reálny teplomer 

modelom 
 

 
· analyzovať grafy, vysvetliť 

priebeh čiary grafu 
 

 
· porovnať dva grafy 

a z priebehu ich čiar určiť 

ich spoločné a rozdielne 

znaky 

 
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 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

 

· niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
dopravná výchova 

 
 

Čo sme sa naučili 

· vytváranie štruktúry 

poznatkov formou 

obrázkov 

 
· súbor pojmov 

 
Test č. 1 

 

· kontrola vedomostí 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

  

Premena plynu na kvapalinu (4 hodiny) 



 

 

 
 
 

Kondenzácia 

 

 

· modelovanie priebehu 

kondenzácie jednoduchým 

experimentom 

· proces kondenzácie ako 

zmena skupenstva 

 
· kondenzácia v prírode 

 

· hmla, rosa 

· 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 

 
 

 
· rozumie vzniku a 

škodlivosti kyslých dažďov 

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 vlastný 

hodnotový systém 

smerom k prírode 

· pozorovať svoje okolie 

 

· vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 
 

 
 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

 

· vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 
 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 
používanie ochranných 

pomôcok 

 
 
 
 
 

Ako vzniká dážď 

· aktívnou experimentálnou 

činnosťou modelovať 

vznik dažďa 

 

· jednoduchým 

experimentom určiť 

teplotu rosného bodu v 

triede 

· kondenzácia v prírode 

 

· rosný bod 

 

· dážď 

 

· kyslé dažde a ich 

škodlivosť 

 

Tuhnutie a topenie (10 hodín) 

 
 
 
 
 

Tuhnutie 

· sledovanie procesu 

tuhnutia aktívnou 

experimentálnou 

činnosťou 

 

· sledovanie zmien objemu 

počas tuhnutia 

a poukázanie na dôsledky 

 
· proces tuhnutia ako 

zmena skupenstva 

 
· teplota tuhnutia 

 

· tuhnutie rôznych látok 

 
 
 
 
 

 
Topenie 

· sledovanie procesu topenia 

aktívnou experimentálnou 

činnosťou 

 

· sledovanie zmien objemu 

počas topenia 

a poukázanie na dôsledky 

 
· porovnanie teploty topenia 

a tuhnutia konkrétnej látky 

 

 
 

· proces topenia ako 

zmena skupenstva 

 
· teplota topenia 

 

· topenie rôznych látok 

 
Prezentácia projektov 

· prezentácia skupinovej 

práce žiakov 

· používanie správnej 

terminológie 



 · súťaž     

 
 

Čo sme sa naučili 

· vytváranie štruktúry 

poznatkov formou 

obrázkov 

 
· súbor pojmov 

   

 
Test č. 2 

 

· kontrola vedomostí 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

   

Teplo (33 hodín) 
 

 
 

Historické názory na teplo 
(1 hodina) 

 
· pochopenie historických 

názorov na teplo štúdiom 

odborných textov 

· historický názor: „teplo 

je pohyb“ 

 

· rozdiel medzi teplotou 

a teplom (intuitívne) 

· 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 

 

· opísať technologické 

postupy, napr. spôsob 

stanovenia energetickej 

hodnoty potravín 

spaľovaním 

 

· získať informácie 

o energetickej hodnote 

 

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 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

 

· niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
dopravná výchova 

· pozorovať svoje okolie 

 

· vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 
 

 
 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

 

· vyjadriť sa verbálne aj 

 
 
 

Spôsoby šírenia tepla 

(2 hodiny) 

 

 

· pokusné sledovanie 

priebehu šírenia tepla 

sálaním a prúdením 

· rôzne spôsoby šírenia 

tepla 

 
· sálanie tepla 

 

· prúdenie 

Výmena tepla (20 hodín) 

 
 
 
 

Vedenie tepla. Kalorimeter 

· pokusné sledovanie 

priebehu vedenia tepla 

v rôznych látkach 

 

· vytvorenie tepelne 

izolovaného prostredia 

· šírenie tepla vedením 

 

· tepelné vodiče 

 

· tepelné izolanty 

 

· kalorimeter 

 
 

 
Výmena tepla medzi horúcou 

· sledovanie priebehu 

výmeny tepla medzi 

studenou a teplou vodou 

 

· odhadovanie a meranie 

výslednej teploty sústavy 

po zliatí teplej a studenej 

· tepelná výmena 
 

· odovzdávanie tepla 

 

· prijímanie tepla 

 

· tepelná rovnováha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a studenou vodou



 

 vody  potravín 

 
· vysvetliť princíp činnosti 

tepelných spaľovacích 

motorov 

 

· posúdiť negatívne vplyvy 

tepelných spaľovacích 

motorov na životné 

prostredie a ich eliminácie 

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 vlastný 

hodnotový systém 

smerom k prírode 

písomne 
 

 
 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 
používanie ochranných 

pomôcok 
 

 
 
 

Výmena tepla medzi kovmi a 

vodou 

· sledovanie priebehu 

výmeny tepla medzi 

kovom a vodou 

 

· odhadovanie a meranie 

výslednej teploty sústavy 

po vložení kovu do vody 

· tepelná výmena 

 

· odovzdávanie tepla 

 

· prijímanie tepla 

 

· tepelná rovnováha 

 

 
Čo sme sa naučili 

· vytváranie štruktúry 

poznatkov formou 

obrázkov 

 
· súbor pojmov 

 
Test č. 3 

 

· kontrola vedomostí 
· štruktúra pojmov a 

zručností 

 

 
 
 
 
 
 
 

Látka a teplo. Hmotnostná 

tepelná kapacita 

· zavedenie tepla ako 

fyzikálnej veličiny 

 
· zavedenie hmotnostnej 

tepelnej kapacity ako 

dôležitej charakteristiky 

každej látky 

 

· vyhľadávanie 

hmotnostných tepelných 

kapacít rôznych látok 

v tabuľkách a ich 

porovnávanie 

 
 

 
· tepelná výmena 

 

· teplo 

 

· jednotka tepla 

 

· hmotnostná tepelná 

kapacita a jej jednotka 

· 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 

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 

 
osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

 

· niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
dopravná výchova 

· pozorovať svoje okolie 

 

· vyhodnocovať situáciu 

 

 
 

Výpočet tepla 

· odvodenie vzťahu na 

výpočet tepla 

odovzdaného alebo 

prijatého telesom 

pomocou experimentu a 

· teplo 

 

· hmotnostná tepelná 

kapacita látky 



 

 úvahou · vzťah na výpočet tepla pre výpočet tepla 

 
· 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 

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 vlastný 

hodnotový systém 

smerom k prírode 

z hľadiska bezpečnosti 
 

 
 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

 

· vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 
používanie ochranných 

pomôcok 

 

 
 
 
 

Teplo a premeny skupenstva 
látok 

 
· utvrdenie poznatku, že 

každá skupenská zmena je 

podmienená prijímaním 

alebo odovzdávaním tepla, 

pričom sa ale jej teplota 

nemení 

· teplo 

 

· teplota 

 

· zmena skupenstva 

 

· grafické vyjadrenia 

priebehu zmeny 

skupenstva 

Teplo ako energia (10 hodín) 
 

 
 
 

Energetická hodnota potravín 

 

· určenie energetickej 

hodnoty potravín 

jednoduchým 

experimentom (napríklad 

spaľovaním orieška) 

· potrava ako zdroj 

energie 

 
· rôzne zložky potravy 

a ich energetické 

a výživové vlastnosti 

 

 
Tepelné spaľovacie motory 

· pozorovanie modelov 

tepelných spaľovacích 

motorov 

· tepelný spaľovací 

motor 

 
· premena tepla na pohyb 

 

 
Prezentácia projektov 

· prezentácia skupinovej 

práce žiakov 

 
· súťaž 

 
· používanie správnej 

terminológie 

 
 

Čo sme sa naučili 

· vytváranie štruktúry 

poznatkov formou 

obrázkov 

 
· súbor pojmov 

 
Test č. 4 

 

· kontrola vedomostí 
· štruktúra pojmov a 

zručností 



 

FYZIKA 8. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

1. SVETLO (23 hodín) 

 
TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 

A FORMY PRÁCE 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Čo sa budeme 

učiť (1 hodina) 

 

· motivačné pokusy 
k obsahu vyučovania 

·experiment 
·pozorovanie 
· vysvetlenie 

 
 
 

·opísať priebeh 
experimentu 

·aplikovať vzťah: 
tvrdenie – dôkaz 

·dokázať navrhnúť 
aparatúru na konkrétne 
meranie 

·zaznamenať namerané 

hodnota teploty a času 
do tabuľky a zostrojiť 
graf 

·experimentom dokázať 
premenu svetla na teplo 

·porovnať zdroje svetla – 
Slnko, žiarovka 

·navrhnúť experiment na 

dôkaz priamočiareho 
šírenia svetla 

·navrhnúť jednoduchý 

experiment na rozklad 
svetla 

·opísať skladanie farieb 

 

Poznávacia (kognitívna) 

· porovnať výsledky zistení, 
identifikovať zhodné 

a rozdielne znaky 

· 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
Environmentálna výchova 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
Dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

SKÚMANIE VLASTNOSTI SVETLA (8 hodín) 

 
Slnečné svetlo 

a teplo 

·zostrojenie 

jednoduchej aparatúry 
podľa vlastného 
návodu 

·meranie teploty 

 
·meranie veľkosti 

plochy osvetlenej 
žiarovkou a Slnkom 

·zostrojenie grafu 
 
·navrhnutie pokusu 

ilustrujúceho 
priamočiare šírenie 
svetla 

· identifikácia farieb 

prirodzeného svetla – 
rozklad svetla 
hranolom 

·praktické skladanie 
farieb – modrej, 
červenej a zelenej 

 
·slnečné svetlo 
· teplo 
·graf: lineárny vzťah 

medzi teplotou 
a časom 

 
·zdroj svetla 
·priamočiare šírenie 

svetla 
·graf lineárnej 

a nelineárnej 
závislosti 

 
·spektrum 
· farby spektra 

 

·skladanie farieb 
·biela farba svetla je 

zložená zo súboru 
farieb 

 

 
Zdroje svetla 

 
 

Priamočiare 

šírenie svetla 

 
 

Rozklad svetla. 

Farby spektra 

Skladanie 

farebných 

svetelných lúčov 



 

 

TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

 
 

Absorpcia svetla 

 

·praktické pozorovanie 
absorpcie farieb 
spektra pri dopade na 
farebné povrchy 

·klasifikácia prostredí 

z hľadiska prechodu 
svetla 

·absorpcia farieb 
spektra 

 
 

·opísať absorbovanie 
a odraz farieb spektra od 
bieleho povrchu 

a farebných povrchov 

· riešiť úlohy zadané 
testovou formou 

 
 
 

Poznávacia (kognitívna) 
· dokázať tvrdenie 

experimentom 

· zovšeobecniť 
experimentálne zistenia až 
k platnému zákonu 

· 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 
· uvedomiť si, že poznanie 

predstavuje hodnotu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 

 

Čo sme sa naučili 
·vytváranie štruktúry 

poznatkov 
·súbor pojmov, 

vzťahov, zručností 
 

Test č. 1 
·kontrola vedomostí 

žiakov 

·štruktúra pojmov 
a zručností 

ODRAZ A LOM SVETLA (14 hodín) 
 

 
 

·navrhnúť experiment na 
dôkaz platnosti zákona 
odrazu a lomu svetla 

·znázorniť graficky 

zobrazenie predmetu 
rovinným a guľovým 
zrkadlom 

·čítať s porozumením 
odborný text 

·porozumieť aplikácii 
zákonitosti do 
technických zariadení 

· rozlíšiť reálnu situáciu 
od modelovania 

Odraz svetla. 

Zákon odrazu 

 

 
 
 

·aktivita zameraná na 
objavenie zákona 
odrazu svetla 

·aktivita zameraná na 

zobrazenie predmetu 
rovinným a guľovým 
zrkadlom 

 
·aktivita zameraná na 

objavenie zákona 
lomu svetla 

 

·odraz svetla 
·zákon odrazu svetla 
·uhol dopadu a uhol 

odrazu svetelného 
lúča 

·kolmica dopadu 
·opticky redšie 

a opticky hustejšie 
prostredie 

· lom svetla 
·zákon lomu svetla 
· rovinné zrkadlo 
·guľové zrkadlá – duté 

a vypuklé 

·dúha 

Zobrazovanie 

rovinným 

zrkadlom 

Odraz svetla na 

guľových 

zrkadlách 

Zobrazovanie 

guľovými 

zrkadlami 

Lom svetla. 

Zákon lomu. 

Dúha 



 

 

TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 

 

POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Šošovky 
 

·úvodný pokus 
s kvapkou vody 

·aktivita zameraná na 
zobrazenie predmetu 
spojkou 

 
·aktivita zameraná na 

zobrazenie predmetu 
rozptylkou 

 
·optické vlastnosti 

oka 

·chyby oka 
·odstránenie chýb oka 

okuliarmi 

 
·aktivity s optickou 

súpravou 

·základné parametre 
šošoviek 

·ohnisko, ohnisková 
vzdialenosť 

·predmet, obraz 
·spojka, rozptylka 
·základné 

charakteristiky spojky, 
rozptylky 

·zobrazenie spojkou, 
rozptylkou 

 
·základné časti 

ľudského oka 
·krátkozrakosť 
·ďalekozrakosť 
·okuliare 
· lupa 
·ďalekohľad 

 
·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 

·čítať s porozumením 
odborný text 

·správne citovať zdroje 
informácií 

· tvorivo využívať 
poznatky na 
vypracovanie projektu 

·prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede 

·porozumieť aplikácii 
zákonitosti do 
technických zariadení 

 
 

 
Poznávacia (kognitívna) 

 
zistení, identifikovať 
zhodné a rozdielne znaky 

· dokázať tvrdenie 
experimentom 

· zovšeobecniť 
experimentálne zistenia až 
k platnému zákonu 

· aplikovať poznatky do 
technickej praxe 

Komunikačná 
· prezentovať výsledky 

 
tvoriť nové informácie 
z pozorovania 
a experimentálnych 
zistení 

· vyhľadávať informácie 
z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· podieľať sa na práci 

v skupine 

Intrapersonálna 

· vytvárať si vlastný 
hodnotový systém 

s ohľadom na svoje 

zdravie a na životné 

prostredie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 
 
 

Tvorba projektu 

 
· využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 
informácii a pri 
prezentácii vlastnej práce 

· vyjadriť sa verbálne aj 
písomne 

 

Dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

Zobrazovanie 

spojkou 

 

Zobrazovanie 

rozptylkou 

 

Optické vlastnosti 

oka 

 

Chyby oka. 

Okuliare 

 
Praktické využitie 

šošoviek 

 

 

Čo sme sa naučili 

 

·vytváranie štruktúry 
poznatkov 

· súbor pojmov, 
vzťahov, faktov a 
zručností 

 
 

Test č. 2 

 

·kontrola 
a klasifikácia 
vedomostí žiakov 

·štruktúra pojmov 
a zručností 

·používanie správnej 
terminológie 

Projekt 1: 
Zostrojenie 

jednoduchého 

zariadenia na 

rozklad svetla 

· prezentácia projektov 

· prezentácia 
skupinovej práce 
žiakov 

·súťaž 

 
 

·používanie správnej 
terminológie 

 

·získavať informácie pre 
tvorbu projektu 

·prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
· porovnať výsledky 

 
 
 
 
 
 
 
 

· 
 

 
 

 

pozorovania a merania 

· 

· organizovať prácu 
 
 
a prezentačné zručnosti



2. SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA (43 hodín) 
 

 
 
 

TÉMA 

 
 
 

ČINNOSTI, METÓDY A 
FORMY PRÁCE 

 

 
 
 

POJMOVÁ MAPA 

 
 
 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Poznávacia (kognitívna) 

· tvorivo aplikovať poznatky 
pri príprave projektu 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné myslenie 

upevňovaním vzťahu: reálne 
meranie – grafické 
zobrazenie 

· zvyšovať úroveň 

formálnych operácií pri 
hľadaní vzťahov medzi 
fyzikálnymi veličinami 

· čítať s porozumením texty 
úloh 

· analyzovať situácie 
v úlohách 

Komunikačná 
· vyhľadávať informácie 

z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· podieľať sa na práci 

v skupine 

Intrapersonálna 
· schopnosť sebaregulácie 

 
 
 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

· organizovať prácu 
 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 
· vyjadriť sa verbálne 

aj písomne 

 

SKÚMANIE SILY (14 hodín) 
 
 
 
 

·demonštrovať na 
jednoduchom príklade 
vzájomné pôsobenie 
telies 

·charakterizovať silu 
ako fyzikálnu veličinu, 
ktorá má smer 
a veľkosť 

·znázorniť silu 
orientovanou úsečkou 

·vysvetliť vybrané javy 
z bežného života 
súvisiace so skladaním 
síl 

·zostrojiť výslednicu síl 
·určiť rovnováhu síl 

pôsobiacich na teleso 
v tej istej priamke 

Telesá pôsobia na seba 

silou. Účinky sily na 

teleso 

 
 

 
·aktivity zamerané na 

uvedomenie si reálneho 
vzájomného pôsobenia 

·praktické ukážky 
pohybových 
a deformačných účinkov 
sily na teleso 

 
·grafické znázornenie síl 

a ich výslednice 
·precvičenie skladania síl 

rovnakého a opačného 
smeru 

·precvičenie vzťahu na 
výpočet výslednice síl 

·precvičenie skladania 
dvoch rôznobežných síl 

 

 
 

·sila ako vzájomné 
pôsobenie telies 
pôsobisko sily 

·smer a veľkosť sily 
·klasifikácia účinkov 

sily 

·pohybové účinky 
sily 

·deformačné účinky 
sily 

·pravidlá skladania 
síl rovnakého 
a opačného smeru 

·výslednica síl 
·pravidlá skladania 

rôznobežných síl 

· rovnobežník síl 
· rovnováha síl 

 
Skladanie síl 

rovnakého smeru 

 

Skladanie síl opačného 

smeru 

 

 

Skladanie dvoch 

rôznobežných síl 

 

 
 
 

Rovnováha síl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·



 

TÉMA 
ČINNOSTI, METÓDY 

A FORMY PRÁCE 

 

POJMOVÁ MAPA 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Otáčavé účinky 

sily 

 

 
 
 

·praktická ukážka 
otáčavých účinkov 
sily 

 
·aktivity zamerané na 

overenie podmienky 
rovnováhy na páke 

 
·praktické určovanie 

ťažiska telesa 

 
·precvičovanie vzťahu 

na výpočet tlaku 
·meranie 

atmosférického tlaku 
vodným stĺpcom 

 
·demonštrácia prenosu 

tlaku v kvapalinách 
a plynoch 

·Archimedov zákon 
a jeho demonštrácia 

 
 
 

·otáčavé účinky sily 
·páka 
·moment sily 
· rameno sily 
·výpočet momentu 

sily 
· jednotka momentu 

sily 1 Nm 
·definícia ťažiska 

telesa 
·praktické určovanie 

ťažiska 
·vzťah pre výpočet 

tlaku 

· tlaková sila 
·meranie tlaku 

v kvapalinách 
a plynoch 

·analýza síl 
pôsobiacich na teleso 
v kvapalinách 
a plynoch 

·Archimedov zákon 

 

 
·pokusom ilustrovať 

otáčavý účinok sily 

·aplikovať pri riešení 

úloh vzťah pre výpočet 
momentu sily 

·použiť jednotku 
momentu sily Nm 

·pokusom overiť 
podmienky rovnováhy 
na páke 

·opísať príklady 
praktického využitia 
páky 

·určiť ťažisko 
vybraných telies 

·vysvetliť vybrané javy 
z bežného života 
súvisiace s pôsobením 
tlakovej sily 

·merať atmosférický 
tlak 

·demonštrovať prenos 

tlaku v kvapalinách a 
plynoch 

Poznávacia (kognitívna) 

· rozvíjať abstraktné myslenie 
upevňovaním vzťahu: reálne 
meranie – grafické 

zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 
zostrojení modelov 
technických zariadení 

· 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 

Komunikačná 
· zapísať prehľadne údaje pri 

riešení úloh 

Interpersonálna 

podieľať sa na práci 

v skupine 

Intrapersonálna 
· schopnosť sebaregulácie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 
· niesť zodpovednosť 

 
Environmentálna výchova 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 

 
Rovnovážna 

poloha páky 

 
Ťažisko telesa 

a jeho určenie 

 
 

Tlaková sila. 

Tlak v kvapaline 

 

 
 

Tlak v plyne 

 

 

Sily pôsobiace na 

telesá 
v kvapalinách 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· deliť si úlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·



 

 

 
TÉMA 

 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY 

 
Sily pôsobiace na telesá 

v plynoch 

 

·Archimedov zákon 
pre plyny a jeho 
demonštrácia 

 
· analýza síl pôsobiacich 

na teleso v plynoch 

 

·demonštrovať prenos 
tlaku v plynoch 

·analyzovať sily 
pôsobiace na teleso 
v plyne, napr. 
v atmosférickom 
vzduchu 

 
· riešiť úlohy zadané 

testovou formou 

 

Poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 

myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 

zostrojení modelov 
technických zariadení 

· zdokonaľovať sa 
v klasifikačnej analýze pri 
rozlišovaní javov, pojmov, 
fyzikálnych veličín, 
zákonov 

· čítať s porozumením texty 
úloh 

· analyzovať situácie 
v úlohách 

Komunikačná 
· zapísať prehľadne údaje 

pri riešení úloh 

· vyhľadávať informácie 
z rôznych zdrojov 

Interpersonálna 
· podieľať sa na práci 

v skupine 

Intrapersonálna 
· schopnosť sebaregulácie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
Rozvíjať schopnosť 
kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 

 

 

Čo sme sa naučili 

 

·vytváranie štruktúry 
poznatkov 

· súbor pojmov, 

vzťahov, faktov a 
zručností 

 
 

Test č. 3 

 

·kontrola 
a klasifikácia 
vedomostí žiakov 

·štruktúra pojmov 
a zručností 

·používanie správnej 
terminológie 

SILA A POHYB (10 hodín) ·opísať pohyb telies 
vzhľadom na iné telesá 

·opísať pohyb telies cez 
pojmy dráha, čas, 
rýchlosť 

·klasifikovať pohyby 
telies 

· rozlíšiť pohyb podľa 
trajektórie na 
priamočiary a krivočiary 

· rozlíšiť pohyb podľa 

rýchlosti na rovnomerný 
a nerovnomerný 

 

 
 

Opisujeme pohyb telesa 

 

·opis pohybu telies 
v praktických 
situáciách 

·klasifikácia pohybov 
telies z reálnych 
situácií 

·zavedenie názvu 
priamočiary 
a krivočiary pohyb 

·zavedenie názvu 
rovnomerný 
a nerovnomerný 
pohyb 

 
· relatívnosť pohybu 
· pokoj a pohyb telesa 
· trajektória, dráha 
· klasifikácia pohybov 

telies 

· priamočiary 
a krivočiary pohyb 

· posuvný a otáčavý 
pohyb 

· rovnomerný 
a nerovnomerný 
pohyb 

 

 

Priamočiary 

a krivočiary pohyb 

 

 

Rovnomerný 

a nerovnomerný pohyb 



 

 

TÉMA 
ČINNOSTI, METÓDY 

A FORMY PRÁCE 

 

POJMOVÁ MAPA 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Rýchlosť pohybu 

telesa a jej 

meranie 

 

 

·zavedenie rýchlosti 
ako fyzikálnej 
veličiny 

·grafické zobrazenie 
závislosti dráhy 
pohybu telesa od 
času 

·určovanie rýchlosti 
pohybu telesa 
v praktických 

situáciách 
·výpočtové úlohy 

zamerané na 
priemernú rýchlosť 

 

 

· rýchlosť ako fyzikálna 
veličina 

·grafické zobrazenie 
vzťahu medzi dráhou 
(rýchlosťou) a časom 
pri rovnomernom 
priamočiarom pohybe 

·vzťah pre výpočet 
rýchlosti, dráhy a času 

·priemerná rýchlosť 
·výpočet priemernej 

rýchlosti 

· jednotky rýchlosti 
1m/s, 1 km/h 

 

 

·zostrojiť graf lineárnej 
závislosti dráhy od času 
pre rovnomerný 
priamočiary pohyb 

·zostrojiť graf 

konštantnej závislosti 
rýchlosti od času pre 
rovnomerný 
priamočiary pohyb 

·čítať údaje z grafu 
· riešiť výpočtové úlohy 

s využitím vzťahov pre 
rovnomerný 

priamočiary pohyb 

· rozlíšiť okamžitú 
a priemernú rýchlosť 

·vypočítať priemernú 
rýchlosť pohybu telesa 

· riešiť úlohy zadané 
testovou formou 

· tvorivo využívať 
poznatky na 
vypracovanie projektu 

·prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede 

Poznávacia (kognitívna) 

· rozvíjať abstraktné 

myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

· zvyšovať úroveň 

formálnych operácií pri 
hľadaní vzťahov  medzi 
fyzikálnymi veličinami 

· čítať s porozumením texty 
úloh 

· analyzovať situácie 
v úlohách 

Komunikačná 

· zaznamenať výsledky 
pozorovania a merania do 
tabuľky 

· spracovať namerané 
hodnoty formou grafu 

· zapísať prehľadne údaje 
pri riešení úloh 

· vyhľadávať informácie 
z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· kooperovať v skupine 
· akceptovať skupinové 

rozhodnutia 

Intrapersonálna 
· schopnosť sebaregulácie 

 

 
 
 
 
 
 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri získavaní 
a spracúvaní informácii a pri 
prezentácii vlastnej práce 

· vyjadriť sa verbálne aj 
písomne 

 
Dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

Dráha pohybu 

a jej závislosť od 

času 

Priemerná 

rýchlosť 

nerovnomerného 

pohybu 

Grafické 
znázornenie 

rýchlosti a dráhy 

pohybu v čase 

 
Čo sme sa naučili 

 

·vytváranie štruktúry 
poznatkov 

·súbor pojmov, 
vzťahov, faktov a 

zručností 

 
Test č. 4 

·kontrola 
a klasifikácia 
vedomostí žiakov 

 

·štruktúra pojmov a 
zručností 

 

 

Projekt 2: 

Rýchlosť pohybu 

· Zistenie informácií 

zameraných na 

prehľad rýchlostí 

pohybu alebo silových 

pôsobení telies 

 

·prezentácia projektov 
·používanie správnej 

terminológie 



 

 
 

TÉMA 

 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY 

 

PRÁCA. VÝKON. TRENIE (4 hodín) 
·aplikovať vzťah na 

výpočet mechanickej 
práce v jednoduchých 
výpočtových úlohách 

·zaznamenať si údaje 
z merania a vypočítať 
vykonanú prácu 

·použiť jednotky práce 
·aplikovať vzťah na 

výpočet výkonu 
v jednoduchých 

výpočtových úlohách 

·použiť jednotky výkonu 
·opísať trenie ako jav 

z bežného života 

·opísať príčiny vzniku 
trecej sily 

·zaznamenať si údaje 
z merania a určiť 
veľkosť trecej sily 

·analyzovať situácie, 
v ktorých sa prejavujú 
účinky trenia 

·vymenovať prejavy 
trenia v kladnom 
a zápornom zmysle 

Poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· aplikovať poznatky pri 

zostrojení modelov 
technických zariadení 

· zvyšovať úroveň 

formálnych operácií pri 
hľadaní vzťahov  medzi 
fyzikálnymi veličinami 

· čítať s porozumením texty 
úloh 

· analyzovať situácie v 
úlohách 

Komunikačná 
· zapísať prehľadne údaje 

pri riešení úloh 
· vyhľadávať informácie 

z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· kooperovať vo dvojici, 

prípadne v skupine 

Intrapersonálna 

· nadobudnúť presvedčenie, 
že fyzikálne poznatky 
môžu zlepšiť kvalitu 

života človeka 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finančná gramotnosť 
 

 
 
 
 

Rozvíjať schopnosť 
kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 

 
Dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

 
 

Mechanická práca 

·zavedenie vzťahu na 
výpočet práce a jeho 
precvičenie pri riešení 
úloh 

 
·praktické určovanie 

práce pri pohybe 
telesa na naklonenej 
rovine 

·porovnanie veľkosti 
vykonanej práce pri 
použití naklonenej 
roviny s prácou 
vykonanou pri 
dvíhaní telesa bez 
naklonenej roviny 

 
·zavedenie vzťahu na 

výpočet výkonu 
a jeho precvičenie pri 
riešení úloh 

 
·praktické overenie 

veľkosti trecej sily 

 

·výpočet mechanickej 
práce, ak sila pôsobí 
v smere pohybu telesa 

·práca ako fyzikálna 
veličina 

· jednotka práce 1 J 
 

·naklonená rovina 
·práca na naklonenej 

rovine 

·práca v gravitačnom 
poli Zeme 

 

·vzťah pre výpočet 
výkonu 

·výkon ako fyzikálna 
veličina 

· jednotka výkonu 1W 
 

· trenie ako jav 
· trecia sila a jej 

meranie silomerom 

 
 
 

Práca na naklonenej 

rovine 

 

 
 
 

Výkon 

 
 
 

Trenie. Trecia sila a jej 

meranie 



 

 

TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY 

 

POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIA (4 hodín) 
 

· rozlíšiť polohovú 
a pohybovú energiu 
telesa 

 
· na jednoduchých 

príkladoch vysvetliť 
vzájomnú premenu 
rôznych foriem 
energie a zákon 

zachovania energie 

 
·vysvetliť pojem 

pohybová a polohová 
energia 

 
·aplikovať vzťah pre 

polohovú energiu 
telesa pri riešení úloh 

 
·použiť jednotky 

energie 

 
·zaujať kladný postoj 

k opatreniam 
vedúcim k úsporám 
energie 

Poznávacia (kognitívna) 
· 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 

Komunikačná 
· zapísať prehľadne údaje 

pri riešení úloh 
· vyhľadávať informácie 

z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· kooperovať vo dvojici, 

prípadne v skupine 

Intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný 

hodnotový systém 
s ohľadom na svoje 
zdravie a na životné 
prostredie 

 
 
 
 
 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť 

zodpovednosť 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

· organizovať 
prácu 

 

 
 

Pohybová energia telesa 

 

·definovanie 
pohybovej energie 
a jej vzťahu 
k rýchlosti telesa 

 
·pohybová energia 

telesa 

· jednotka energie 1J 

 

 
 
 

Polohová energia telesa 

 

 

·definovanie polohovej 
energie 

· zavedenie vzťahu na 
jej výpočet 

 

·polohová energia 
telesa 

· vzťah pre výpočet 
polohovej energie 

· jednotka energie1J 

 
 
 

Vzájomná premena 

pohybovej a polohovej 

energie telesa 

 

 

· praktické ukážky 

riešenia úloh na 

výpočet vzájomnej 

premeny foriem 

energie telesa 

 
 
 

·mechanická energia 
·zákon zachovania 

mechanickej energie 

 
 

 
Zákon zachovania energie 

 
 

· historické aspekty 
zákona zachovania 
energie 

 

 
 

· definícia zákona 
zachovania energie 



 

 

TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY 

 

ENERGIA V PRÍRODE, TECHNIKE A SPOLOČNOSTI (11 hodín) 
·vysvetliť spôsoby 

zmeny vnútornej 

energie telesa pri konaní 

práce a pri tepelnej 

výmene 
·vymenovať príklady 

fosílnych palív a 
podmienky ich vzniku 

·opísať výhody 
a nevýhody využitia 
fosílnych palív 

·zaujať kladný postoj 
k opatreniam vedúcim 
k úsporám energie 

·chápať energiu a jej 
zdroje ako spoločenský 
fenomén 

·posúdiť zdroje energie 
využiteľné na Slovensku 

· rozlíšiť ekologicky 
výhodné od 
nevýhodných zdrojov 
energie 

·čítať s porozumením 
texty zamerané na 
odborné problémy 

 

Poznávacia (kognitívna) 
· zdokonaľovať sa 

v klasifikačnej analýze pri 
rozlišovaní javov, pojmov, 

fyzikálnych veličín, 

zákonov 
· čítať s porozumením texty 

úloh 
· analyzovať situácie v 

úlohách 

Komunikačná 
· zapísať prehľadne údaje 

pri riešení úloh 

· vyhľadávať informácie 
z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· kooperovať vo dvojici, 

prípadne v skupine 

Intrapersonálna 

· nadobudnúť presvedčenie 
o tom, že racionálne 
hospodárenie s energiou je 
nevyhnutné pre 
zachovanie zdravého 
životného prostredia 
človeka 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
Environmentálna 

výchova 

 
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 
· organizovať prácu 

 

 
Finančná gramotnosť 

 

 
Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

· vyjadriť sa verbálne 
aj písomne 

 
Finančná gramotnosť 

 

Vnútorná energia 

telesa. Zmena U telesa 

konaním práce 

 
·praktické ukážky 

a príklady zmeny 
vnútornej energie 
konaním práce 
a tepelnou výmenou 

·klasifikácia zdrojov 
energie s dôrazom na 
zdroje využívané na 
Slovensku 

·budovanie predstavy 
výhrevnosti paliva 
cez spaľovanie 
orieška 

·druhy elektrární a ich 

princíp s dôrazom na 
Slovensko 

· referáty žiakov o 
netradičných 
zdrojoch energie 

·čítanie 
s porozumením 
o šetrení s energiou 

·vnútorná energia 
telesa 

·zmena vnútornej 
energie telesa 
konaním práce 

·zmena vnútornej 

energie telesa 
tepelnou výmenou 

·zdroje energie a ich 
klasifikácia 

·prírodné zdroje 
energie 

· fosílne palivá 
·netradičné zdroje 

energie – slnečná, 
veterná, vodná, 

geotermálna 

·alternatívne zdroje 
energie 

·elektráreň 
·druhy elektrární 
·vodná elektráreň 
· tepelná elektráreň 
· jadrová elektráreň 

Zmena vnútornej 
energie telesa tepelnou 

výmenou 
 

Zdroje energie. Fosílne 

palivá 

 

Výhrevnosť paliva 

 

Elektrárne 

 

Netradičné zdroje 

energie 

 
 

Čísla o spotrebe 

energie nás varujú 



 

 

TÉMA 

 

ČINNOSTI, METÓDY 
A FORMY PRÁCE 

 
POJMOVÁ MAPA 

 

VÝSTUP 
(ČO ŽIAK VIE) 

 

ROZVÍJANÉ 
KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

 

Čo sme sa naučili 

 

·vytváranie štruktúry 
poznatkov 

·súbor pojmov, 
vzťahov, faktov a 
zručností 

 

·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 

 
· riešiť úlohy zadané 

testovou formou 

Poznávacia (kognitívna) 

· čítať s porozumením texty 
úloh 

· tvorivo aplikovať 

poznatky pri príprave 
projektu 

Komunikačná 
· vyhľadávať informácie 

z rôznych zdrojov 
a pracovať s nimi 

Interpersonálna 
· kooperovať vo dvojici, 

prípadne v skupine 

Intrapersonálna 
· vytvárať si vlastný 

hodnotový systém 
s ohľadom na životné 
prostredie 

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 

 
Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

· využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a 
pri prezentácii vlastnej 
práce 

· vyjadriť sa verbálne aj 
písomne 

 
Dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

 
Test č. 5 

 

 

·kontrola a klasifikácia 
vedomostí žiakov 

·štruktúra pojmov 
a zručností 

·používanie správnej 
terminológie 

 

Projekt 3: 

 
Využitie slnečnej 

energie 

· prezentácia projektov 

· prezentácia 
skupinovej práce 
žiakov 

· súťaž 

 
 

·používanie správnej 
terminológie 

 
Záverečné 

opakovanie 

 

 

· štruktúra pojmov a 
zručností 

 
·používanie správnej 

terminológie 



 

 

UČEBNÉ OSNOVY:                      FYZIKA 9. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

 

Opakovanie (4 hodiny) 
 
poznávacia aplikovať 

model empirického 

poznávania 

· rozvíjať abstraktné 

myslenie 
upevňovaním vzťahu: 
reálne meranie – 
grafické zobrazenie 

 
komunikačná 

· vyhľadávať 
a spracovať 
informácie 

· zaznamenať 

pozorovania a merania 
do tabuľky 

 
interpersonálnej 
· kooperovať v skupine 
· akceptovať skupinové 
rozhodnutia 

osobnostný 
a sociálny rozvoj 
· deliť si úlohy 
· niesť 

zodpovednosť 
 

 
 

rozvíjať schopnosť 
kooperovať 
v skupine 
· organizovať prácu 

 

Úvodná hodina 
· rozhovor  BOZP organizačné pokyny 

 

 

Opakovanie učiva 8.roč. 
Sila, pohyb 

Práca, energia 
Teplo 

- diskusia, 
 
- práca s literatúrou, 

 
- skupinová práca 

· Pohyb 
· Pokoj 
· Práca 
· Výkon 
· Energia 
· Teplo 
· Vzťah pre výpočet 

rýchlosti, práce, 

Vysvetliť pojem pohyb, 
pokoj, výpočet rýchlosti 
Vysvetliť pojem práca , 
aplikovať vzťah pre 
výpočet práce pri riešení 
úloh, použiť jednotky 
práce. 

 
Čo sa budeme učiť 

· motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

· experiment 
· pozorovanie 
· vysvetlenie 

opísať priebeh experimentu 
aplikovať vzťah: tvrdenie – 
dôkaz 

 

Magnetické vlastnosti látok (10 hodín) 

Magnet a jeho vlastnosti. demonštračné pokusy 

 
aktivity zamerané na 

uvedomenie si reálneho 

vzájomného pôsobenia 

· Magnetovec 
· Prírodný, umelý 

magnet, magnetka 
· Feromagnetická látka 

Poznať prírodný magnet 
Vedieť rozdiel medzi 
magnetom a magnetkou 

Póly magnetu. 
Magnetizácia látky 

· Póly magnetu 
· Neutrálne pásmo 
· Nesúhlasné, súhlasné 

póly 

navrhnúť experiment na 
overenie pólov magnetu 
vysvetliť pojmy súhlasné, 
nesúhlasné póly 

Magnetické pole. aktivita zameraná na 
zobrazenie magnetického poľa 

· Magnetické pole 
· Indukčné čiary 
· Rovnorodé MP 

Znázorniť indukčné čiary 
magnetického poľa 



 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Zem ako magnet. 
Kompas. 

Práca s literatúrou 

Aktivity zamerané na 

určovanie svetových 

strán 

Kompas Buzola 

Magnetický pól 

Zemepisný pól 

vysvetliť princíp určovania 
svetových strán kompasom 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie 

– grafické zobrazenie 

· aplikovať poznatky pri 

zostrojení modelov 
technických zariadení 

komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· pokusom ilustrovať 
elektrizovanie telies 

· prezentovať výsledky 
pozorovania 

· podieľať sa na práci 
v tíme pri tvorbe 
projektu 

· argumentovať 
a diskutovať počas 
prezentácie projektu 

interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 

osobnostný a sociálny 
rozvoj 
· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
rozvíjať schopnosť 
kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 
· vyjadriť sa verbálne 

aj písomne 

 
dodržiavanie zásad 
bezpečnosti v triede 

Elektrické vlastnosti látok (8 hodín) 

Elektrizovanie telies.  
Aktivity zamerané na 

elektrizovanie telies 

rozhovor 

Experimentálne 

určovanie elektrického 

náboja pomocou 

elektrometra 

Kladný a záporný 

el.náboj 

Súhlasne a nesúhlasne 

zelektrizované telesá 

Pokusom ilustrovať silové 
pôsobenie elektrického poľa na 
zelektrizované teleso, 

Elektrický náboj El.náboj 

Elementárny el.náboj 

Coulomb 

Časti elektrometra 

Uzemnenie elektrom. 

Rozlíšiť pojmy elektrický náboj, 
elementárny elektrický náboj. 

Elektrometer. použiť elektrometer na určenie 
elektrického poľa, 
pozná časti elektrometra 

Elektrické pole. 
Siločiary el. pola 

- práca s literaturou 
- práca s internetom 

Elektrické pole 

Príťažlivá, odpudivá 

el.sila, siločiary 

rovnorodé el.pole 

Graficky znázorniť elektrické pole 
siločiarami medzi dvoma zelek. 
telesami, rovnorodé el. pole. 

Zhrnutie Samostatná práca, 
prezentácia 

Elektrický prúd (33 hodín) 
Elektrický obvod. 
Časti elektrického 

obvodu 

 
- demonštračné 
experimenty 

 
- diskusia, 

 
- práca s internetom, 

 
- práca s literatúrou, 

 
- individuálna práca, 

Elektrický obvod 

Rozvetvený, 

nerozvetvený el.obvod 

Uzly 

Schematické značky 

Poznať schematické značky: 
žiarovka, cievka, batéria, spínač 
zakresliť elektrický obvod 
pomocou schematických značiek 
· zapojiť elektrický obvod podľa 
schémy 

Znázornenie 
el.obvodu 

schematickými 
značkami 

Žiarovka a jej 
objavenie. 

Žiarovka 

Thomas Alva Edison 

získať informácie o objave 
žiarovky 



 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Sériové, paralelné 
zapojenie žiaroviek 

 

 
 
 

Demonstračné pokusy 

 
Diskusia 

 
Práca s literatúrou 

Sériové, paralelné 

zapojenie 

Jas žiaroviek 

Analýza jasu žiaroviek 

Poznať rozdiel medzi sériovým a 

paralelným zapojením 

Experimentálne porovnať jas 

zapojených žiaroviek 
odmerať veľkosť elektrického 
prúdu a elektrického napätia na 
ţiarovke v sériovo zapojenom 
elektrickom obvode 

 
poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať 
prechod el.prúdu 
obvodom 

· spracovať namerané 

hodnoty formou grafu 
(PC) 

· prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 

· podieľať sa na práci 
v tíme pri tvorbe projektu 

· argumentovať 
a diskutovať počas 
prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 

 
intrapersonálna 
schopnosť sebaregulácie 

 
osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 
výchova 

 
tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

· využívať IKT pri 
získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

· vyjadriť sa verbálne 
aj písomne 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 
 

finančná gramotnosť 

Porovnanie jasu 
žiaroviek v sériovom 

zapojení 

Elektrické vodiče a 
izolanty z pevných 

látok 

El.vodič 

El izolant 

určiť smer elektrického prúdu v 
elektrickom obvode. 

Aplikovať vzťah pre výpočet 

elektrického prúdu, použiť 

jednotky el.prúdu 
Merať veľkosť el.prúdu 
v elektrickom obvode. 

Elektrický prúd, jeho 
smer 

zavedenie a praktické 
precvičenie vzťahu na 

výpočet el.prúdu a 

napätia 

 
Aktivity zamerané na 

osvojenie si merania 

el.prúdu a napätia 

 
Aktivita zamerané na 

správne odčitovanie na 

stupnici ampérmetra 

El.prúd 

Účinky el.prúdu 

Smer prúdu 

Jednosmerný el.prúd 

Ampérmeter 

Meranie veľkosti 
elektrického prúdu 

Elektrické napätie Jednotka napätia:volt 

Práca Voltmeter 

Elektrický článek 

Batéria elektrických 

článkov 

Voltov článok 

Vysvetliť čím je určené napätie, 

používať značku a jednotku 

napätia 
Aplikovať vzťah pre výpočet 
elektrického napätia 
Merať veľkosť el.napätia 
Poznať zdroje napätia 

Meranie veľkosti 
elektrického napätia 

Zdroje elektrického 
napätia 

Zhrnutie Vytváranie štruktúry 
poznatkov 

súbor pojmov, vzťahov, 

faktov a zručností 

štruktúra pojmov a zručností 
používanie správnej terminológie 

Prezentácia 

projektov 

Prezentácia práce žiakov 
v skupinách 
súťaž 

používanie správnej 

terminológie 

využiť tvorivo poznatky na 
vypracovanie projektu 

Lab.práca 1 Praktické meranie prúdu 
a napätia 

el. prúd  a napätie 

ampérmetervoltmeter 

Zaznamenať výsledok pokusu 
Poznať zásady bezpečnej práce 

Rezistor, Reostat Práca s literatúrou reostat 

rezistor 

 



 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Experimentálne 

odvodenie Ohmovho 

zákona 

 
zavedenie a praktické 

precvičenie vzťahu na 

výpočet el.odporu 

 
Meranie el .prúdu 

 
Grafické znázornenie 

závislosti prúdu od 

napätia 

prúd 

napätie 

rezistor 

 
riešiť jednoduché výpočtové 
úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet el odporu 

 
poznať jednotky odporu 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· 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 

· argumentovať 
a diskutovať počas 
prezentácie projektu 

interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 

intrapersonálna 
schopnosť sebaregulácie 

 

 
osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 

výchova 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

El.odpor. Ohmov 

zákon 

elektrický odpor 

Ohmov zákon 

Jednotka odporu 

Zostrojenie grafu 
závislosti 

elektrického prúdu 

od elektrického 

napätia 

 
Graf závislosti 

Priama úmernosť 

 
zostrojiť graf závislosti 

elektrického prúdu od 

elektrického napätia 

 

Závislosť odporu na 

vlast. vodiča 

Zisťovanie závislosti 
odporu na vlastnostiach 
vodiča 

Dĺžka vodiča 

Prierez vodiča 

rezistivita 

Poznať vlastnosti vodiča od 
ktorých závisí el.odpor Aplikovať 
vzťah pre výpočet 

 

Výsledný odpor 
rezistorov v obvode 

 
zavedenie a praktické 

precvičenie vzťahu na 

výpočet výsledného 

odporu v sériovom a 

paralelnom obvode 

 
Sériové zapojenie 

Paralelné zapojenie 

Celkové napätie 

Celkový prúd 

riešiť úlohy na praktické zapájanie 
elektrických obvodov a merania v 
nich 

 
riešiť jednoduché výpočtové 
úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet el odporu 

Výsledný odpor 
rezistorov v obvode 

Riešenie úloh 

Vedenie el. prúdu v 
kvapalinách. 

Demonštračný pokus 
 

Diskusia 
 

 
 

Žiacky pokus 

Vodný roztok 

Elektrody 

Elektrolýza 

Kladné ióny 

Záporné ióny 

Poznať roztoky,  ktorými 
prechádza el.prúd 

Model vedenia 
elektrického prúdu v 
pevných a 
kvapalných látkach 



 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Zhrnutie Vytváranie štruktúry 
poznatkov 

súbor pojmov, vzťahov, 
faktov a zručností 

štruktúra pojmov a zručností 
používanie správnej terminológie 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· 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 

· argumentovať 
a diskutovať počas 
prezentácie projektu 

interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 

 
intrapersonálna 
schopnosť sebaregulácie 

 
finančná gramotnosť 

 

 
osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 
· organizovať prácu 

 
dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 
 

 
 
 
 

· rešpektovať 

pravidlá pri práci s 
elektrickými 
spotrebičmi i 

El.práca, el. energia zavedenie a praktické 
precvičenie vzťahu na 
výpočet el.práci 

el.práca 

el.energia 

Joule 

 
Aplikovať vzťah pre výpočet 

elektrickej práce, elektrického 

príkonu. Použiť jednotky 

výkonu a práce. 

Elektrický príkon Zavedenie príkonu ako 
fyzikálnej veličiny 

Elektrický příkon 

Watt 

Elektrická energia a 
jej premeny 

Rozhovor, diskusia – 
rôzne druhy energie 

 
Práca s internetom 

Tepelná energia 

Svetelná energia 

Elektrická energia 

Elektromotor 

Poznať rôzne druhy energie, 
Vedieť vymenovať časti 
elektromotora a ich funkcie Elektromotor 

Elektrické spotrebiče 
v domácnosti 

Diskusia 
rozhovor 

Spotrebiče v 

domácnosti 

Vedieť klady a zápory používania 
spotrebičov 

Bezpečnosť pri práci 
s elektrickými 
spotrebičmi. 

Hladanie pravidiel pri 
zaobchádzaní s 
elektrickými spotrebičmi 

Základné pravidlá 

bezpečnosti 

Prvá pomoc 

rešpektovať pravidlá bezpečnosti 
pri práci s elektrickými 
spotrebičmi 

 

Zhrnutie 
Vytváranie štruktúry 
poznatkov 

súbor pojmov, vzťahov, 
faktov a zručností 

štruktúra pojmov a zručností 
používanie správnej terminológie 

 

 
Lab.práca 2 

skupinová práca, 
experimentálna činnosť 

Astronómia (11 hodín) 
 

 
História astronómie 

Práca s literatúrou 

 
Práca s internetom 

 
Diskusia 

Astronómia 
v staroveku, stredoveku 

Opísať vývoj astronómie ako 
vedy, vývoj astronomických 

kalendárov . 



 

 

 
TÉMA 

 
ČINNOSTI, METÓDY A 

FORMY PRÁCE 

 

 
POJMOVÁ MAPA 

 
VÝSTUP 

(ČO ŽIAK VIE) 

 
ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

 
PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

Ako vznikol vesmír - rozhovor 
 
- diskusia, 

 
- práca s internetom, 

Vznik vesmíru Big 

Bang Geocentrický 

model a 

heliocentrický model 

vesmíru 

Slnko 

Slnečná sústava 

Opísať názor na vznik vesmíru 
Big Bang a jeho ďalší vývoj 

poznávacia (kognitívna) 

· aplikovať model 
empirického poznávania 

· rozvíjať abstraktné 
myslenie upevňovaním 
vzťahu: reálne meranie 

· využiť tvorivo vedomosti 
pri práci na projekte 

 
komunikačná 

· vyhľadávať a spracovať 
informácie 

· zaznamenať pozorovania 
a merania do tabuľky 

· pokusom ilustrovať denný 
pohyb Slnka 

 
· prezentovať výsledky 

pozorovania a merania 
· podieľať sa na práci 

v tíme pri tvorbe projektu 

· argumentovať 
a diskutovať počas 
prezentácie projektu 

 
interpersonálna 

· kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 

 
intrapersonálna 
schopnosť sebaregulácie 

osobnostný a sociálny 
rozvoj 
· deliť si úlohy 
· niesť zodpovednosť 

 
environmentálna 

výchova 

 
rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

· organizovať prácu 
 

 
 
 
 

používanie 

ochranných pomôcok 
 

 
 
 

· kooperovať v 
skupine 
· akceptovať 
skupinové 
rozhodnutia 

Vývoj predstáv 
o vesmíre 

Opísať geocentrický 
a heliocentrický model vesmíru. 

Slnko a slnečná 
sústava 

Opísať slnečnú sústavu 
a vyhľadať údaje o telesách 
slnečnej sústavy z MFCHT 

Denný pohyb 
Slnka, otáčanie 

Zeme okolo osi 

 
- rozhovor 

 
- diskusia, 

 
- práca s internetom, 

 
- práca s literatúrou, 

 
- skupinová práca, 

 
- individuálna práca, 

Striedanie dňa a noci 

Striedanie ročných 

období 

Slnovrat, rovnodennosť 

Vysvetliť príčinu otáčania Zeme 
a planét okolo Slnka, otáčania 
okolo ich osí a dôsledky tohto 
otáčania 

Hviezdy a galaxie Vznik a zánik hviezd 

Galaxie 

Mliečna cesta 

Súhvezdia 

Opísať vznik , zánik a život 
hviezd. Charakterizovať galaxiu 
a Mliečnu dráhu. Orientovať sa 
v krajine a na oblohe pomocou 
známych súhvezdí. 

Planéty Planéty Atmosféra 

planét Vnútorné, 

vonkajšie planéty 

Prstence planét 

Rozdeliť planéty na vnútorné 
a vonkajšie, vedieť 
charakterizovať planéty 2,3 
vetami. 

Zhrnutie tematického 
celku 

Vytváranie štruktúry 
poznatkov 

 
súbor pojmov, vzťahov, 

faktov a zručností 

 

 
Test 

Samostatná práca štruktúra pojmov a zručností, 
používanie správnej terminológie 

Prezentácia projektov Prezentácia práce žiakov 
v skupinách 
súťaž 

používanie správnej 
terminológie 

využiť tvorivo poznatky na 
vypracovanie projektu 

Záverečné opakovanie Vytváranie štruktúry 
poznatkov 

súbor pojmov, vzťahov, 
faktov a zručností 

štruktúra pojmov a zručností, 
používanie správnej terminológie 

 


