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UČEBNÉ OSNOVY – FYZIKA 6. – 9. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2016/2017 
Ročník: šiesty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté 
vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. 
Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov 
dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich 
spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe 
teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si obsah výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať. 
Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä 
pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne 
a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. 
Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. 
Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou 
aj s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách. 
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych 
záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako 
dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky. 
 
CIELE PREDMETU  

1. Aplikovať empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín  
pri skúmaní fyzikálnych javov. 

2. Vysvetľovať vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhnúť metódy overenia svojich vysvetlení. 
3. Komunikovať verbálnou aj písomnou formou, ovládať symbolickú, tabelárnu, grafickú komunikáciu. 
4. Aplikovať pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát 

aj odborné informácie získané z rôznych vhodných informačných zdrojov. 
5. Rozlišovať spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslia. 
6. Riešiť problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne humanitných predmetov. 
7. Rozumieť historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na rozvoj poznania a spoločnosti. 
8. Posudzovať užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti a tiež problémy spojené s ich využitím 

pre človeka a životné prostredie. 
9. Pracovať v tíme, vedieť kooperovať a diskutovať, zodpovedať za výsledky svojej práce a zverené pomôcky. 
10. Získať záujem o prírodu a svet techniky. 
11. Nadobudnúť otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike. 
12. Získať pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia. 
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6. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

2  Úvod do vyučovania 
fyziky, školenie BOZ 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu  
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

35 Skúmanie vlastnosti 
kvapalín, plynov 
a pevných látok 

Látky a telesá 
Rozdelenie látok 
Vlastnosti kvapalín 
Pascalov zákon 
 
 
Využitie vlastností 
kvapalín 
 
Meranie objemu 
kvapalného telesa 
Vlastnosti plynov 
 
 
 
 
Spoločné a rozdielne 
vlastnosti kvapalín 
a plynov 
Vlastnosti pevných 
látok 
 
Merateľné 
a nemerateľné 
vlastnosti pevných 
telies 
Meranie hmotnosti 
pevných telies, 
jednotky hmotnosti 
 

 rozlíšiť pojmy pevná, kvapalná, plynná látka, pevné, kvapalné, plynné 
teleso 

 rozlíšiť termíny látka a teleso 
 jednoduchým experimentom overiť vlastnosti kvapalín 
 použiť postup riešenia problémov: predpoklad – experiment - 

potvrdenie- nepotvrdenie predpokladu 
 zostrojiť jednoduchú aparatúru podľa vlastného návrhu 

 
 

 vedieť namerať objem kvapalného telesa 
 

 aplikovať vzťah tvrdenie- dôkaz na základe experimentálnej činnosti 
poznať vlastnosti plynov 
 

 

 

 opísať pozorované javy pri skúmaní vlastností kvapalín a plynov 
 
 
 

 opísať priebeh experimentu – poznať vlastnosti pevných látok 
 
 

 rozlíšiť merateľné a nemerateľné veličiny 
 

 rozlíšiť termíny fyzikálna veličina, značka fyzikálnej veličiny, jednotka , 
značka jednotky 

 prakticky precvičiť  odhad a meranie hmotnosti na rovnoramenných 
a digitálnych váhach 

 

rozdelenie látok a telies 
 
nestlačiteľnosť,  tekutosť, 
deliteľnosť, vodorovný povrch, 
premenlivý tvar, stály objem 
hydraulické zariadenie –využitie 
Pascalovho zákona v praxi 
jednotky objemu kvapalného 
telesa, kalibrácia nádoby 
vlastnosti plynných látok 
a plynných telies –stlačiteľnosť, 
rozpínavosť, tekutosť, 
deliteľnosť, premenlivý tvar aj 
objem 
tekutosť ako spoločná vlastnosť 
kvapalín a plynov 
 
krehkosť, tvrdosť, deliteľnosť, 
pružnosť, tvárnosť 
experimentálna činnosť – 
fyzikálne veličiny- merateľné 
vlastnosti telies 
 
odhad hmotnosti, váženie 
pevných telies, jednotky 
hmotnosti 1kg, 1g, premena 
jednotiek 
meranie hmotnosti kvapalných 
a plynných telies digitálnymi 
váhami 
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Meranie hmotnosti 
kvapalných a plynných 
telies 
Dĺžka, jednotky dĺžky, 
odhad a meranie dĺžky 
Objem telies, meranie 
objemu geometricky 
pravidelných telies 
Meranie objemu 
geometricky 
nepravidelných telies 
Spoločné a rozdielne 
vlastnosti kvapalín, 
plynov a pevných látok 
a telies 
 

 
 naučiť sa merať hmotnosť kvapalných a plynných telies 

 
 

 naučiť sa odhadnúť a merať dĺžku 
 
 

 zaviesť a používať vzťah pre výpočet objemu kvádra a kocky 
 zaznamenať namerané údaje správnym zápisom 

 
 

 prakticky overiť meranie objemu nepravidelných telies 
 odmerať hmotnosť, dĺžku, objem telesa vhodne vybraným meradlom, 

spresňovať merania opakovaním merania a vypočítaním priemeru z 

nameraných  hodnôt 

 prezentovať a využiť získané poznatky a výsledky meraní pred 

spolužiakmi 

 

odhad dĺžky-meranie dĺžky 
dĺžkovými meradlami 
 
objem kvádra a kocky, jednotky 
objemu- m3 ,dm3, cm3, mm3,km3 

 
meranie objemu nepravidelných 
telies v odmernom valci 
deliteľnosť- spoločná vlastnosť, 
rozdielne vlastnosti 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) 

živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí 
/Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie 
vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho 

 
 

 význam fyziky pre život človeka (Správne hospodárenie so zdrojmi surovín v spoločnosti a v domácnosti.) 
 projektová práca (Prijať nákupné rozhodnutie na základe hodnoty – ceny tovaru, napr. minerálnej vody.) 
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vybranie a stanovenie životných priorít a východísk 
zabezpečenia životných potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí. 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov v osobných financiách./ 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o 
produktoch. 

 
 
 

 voda (Vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene vody.) 
 cena vody z vodovodu – balenej vody 
 cena teplej vody –studenej vody 
 straty vody netesnosťou kohútikov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 realizovať projekt na poznávanie vlastností kvapalín, prezentovať výsledky z projektu 
 navrhnúť meradlá fyzikálnych veličín, prezentovať výsledky z projektu 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

24 Správanie sa telies 
v kvapalinách a v 
plynoch 

Vplyv hmotnosti na 
správanie sa telies vo 
vode 
Vplyv objemu a tvaru 
telies na ich správanie 
vo vode 
Hustota pevných látok 
Hustota kvapalín 
Zostrojenie grafu 
hustoty pre telesá 
zhotovené z rovnakej 
látky 
Experimentálne určenie 
hustoty rôznych 
kvapalín 
Objem kvapaliny 
vytlačenej telesami 
Správanie sa telies 
v kvapalinách s rôznou 
hustotou 
Hustota plynov 
 
Vplyv teploty na 
hustotu 

 opísať priebeh experimentu 
 
 

 vytvárať štruktúru poznatkov 
 zaviesť a prakticky precvičiť vzťah na výpočet hustoty 

 
 prezentovať prácu žiakov vo dvojiciach 

 

 zostrojiť graf závislosti hmotnosti a objemu pre rovnorodé látky a zistiť 
hodnotu z grafu 

 

 
 prezentovať získané poznatky o hustote kvapalín 

 
 

 aplikovať vzťah tvrdenie- dôkaz 
 

 vytvárať štruktúru  poznatkov o správaní sa telies v kvapalinách 
 

 
 opísať priebeh a vytvoriť záver experimentu, poznať rozdielnu hustotu 

plynov 
 poznať, že hustotu plynov ovplyvňuje ich teplota 

zistenie informácií 
experimentálnou činnosťou 
 
experimentálna činnosť 
 
 
určenie hustoty zo vzťahu m/V 
 
experimentálna činnosť práca 
s tabuľkami 
grafické zobrazenie hustoty 
 
experimentálna činnosť 
 
 
 
 
plávanie a potápanie sa telies v 
kvapalinách s rôznou hustotou 
experimentálna činnosť 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi /Organizovanie osobných 
financií a používanie rozpočtu na riadenie domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 
úrazu. 

 
 projektová práca (Porovnať ceny minerálky v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri nákupe.) 

 
 
 
 

 fyzika a výroba (Uviesť oblasti výroby a úpravy vody so zvýšeným rizikom úrazu.) 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 navrhnúť a realizovať projekt na modelovanie ponorky 
 navrhnúť a realizovať projekt na ukážku meteorologického balónu 
 prezentovať výsledky z projektu 

Odporúčané námety praktických aktivít 5h  meranie vitálnej kapacity pľúc 
 meranie hmotnosti 
 meranie dĺžky 
 experimentálne určenie hustoty 
 vplyv hmotnosti a objemu na plávanie telies 
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7. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

1  Úvod do vyučovania 
fyziky, školenie BOZ 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu 
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

16 Teplota. Skúmanie 
premien 
skupenstva látok 

Meranie teploty  
Modelovanie 
zostrojenia Celziovho 
teplomera  
Skúmanie premeny 
skupenstva: kvapaliny 
na plyn (vyparovanie, 
var), zostrojenie grafu 
závislosti teploty od 
času z nameraných 
hodnôt. Bod varu   
Skúmanie premeny 
skupenstva: vodnej 
pary na vodu 
(kondenzácia) 
Zisťovanie teploty 
rosného bodu 
Modelovanie dažďa 
Kyslé dažde  
Skúmanie premeny 
skupenstva: topenia a 
tuhnutia napr. ľadu a 
parafínu  
 
Meteorológia 
 

 
 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 
 rozumie vzniku a škodlivosti kyslých dažďov 

 
 
 

 rozlišovať základné meteorologické pojmy 
 pozná meteorologickú stanicu 
 ovláda základné meteorologické pozorovania 

meranie teploty, modelovanie 
zostrojenia Celziovho 
teplomera, kalibrácia teplomera 
teplota, značka t, jednotka 
teploty o 
meranie času, meranie teploty 
v priebehu času, graf závislosti 
teploty od času, využitie PC pri 
zostrojovaní grafov 
čas, značka t, jednotky času s, 
min, h 
premena kvapaliny na plyn, 
vyparovanie, podmienky 
vyparovanie, var, teplota varu, 
graf závislosti teploty od času 
pri vare vody, tlak vzduchu 
a teplota varu 
premena vodnej pary na vodu, 
kondenzácia, , modelovanie 
dažďa, premena tuhej látky na 
kvapalnú, kvapalnej látky na 
tuhú, topenie tuhnutie, teplota 
topenia a tuhnutia pre 
kryštalické a amorfné látky, 
závislosti teploty od času pri 
topení a tuhnutí 
meteorologické pozorovania 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 
účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 
úrazu. 

 zásady BOZ 
 projektová práca 
 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a uviesť možnosť úrazového poistenia a poistenia majetku 

pred požiarom 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 realizovať projekt na poznávanie vlastností kvapalín, prezentovať výsledky z projektu 
 navrhnúť meradlá fyzikálnych veličín, prezentovať výsledky z projektu 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

13 Teplo 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 

 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 

historické aspekty chápania 
pojmu teplo, staršia jednotka 
tepla cal 
teplo a pohyb častíc látky, 
teplota 
šírenie tepla vedením, 
prúdením a žiarením 
tepelné vodiče a tepelné 
izolanty 
odovzdávanie a prijímanie tepla 
telesom, kalorimeter 
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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 1J 
Stanovenie 
energetickej hodnoty 
potravín formou ich 
spaľovania.  
 

 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 

výsledná teplota pri výmene 
tepla medzi horúcou a studenou 
vodou 
výsledná teplota pri 
odovzdávaní tepla horúcimi 
kovmi (Cu, Al, Fe) vode, rozdiel 
dvoch teplôt (Δt) 
tepelná rovnováha 
hmotnostná tepelná kapacita, 
značka c, jednotka J/kgoC 
teplo, značka Q, jednotka tepla 
J, vzťah Q = c ∙ m ∙ Δt 
teplo a premeny skupenstva 
energetická hodnota potravín 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 

 
 

Projektová práca 
 uviesť príklady hospodárneho správania sa pri hospodárení s teplom 
 -cena tepla za 1 GJ 
 úspory termoregulačnými ventilmi 
 úspory tepla izoláciou  
 úspory vhodným vetraním 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 zhotovenie kalorimetra 

Odporúčané námety praktických aktivít 3h  určenie rosného bodu 
 modelovanie dažďa 
 určenie energetickej hodnoty potravín 

 
 

8. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

1  Úvod do vyučovania 
fyziky, školenie BOZ 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu 
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

22 Svetlo Slnečné svetlo a teplo 
Zdroje svetla 
Rozklad svetla 
Skladanie farebných 
svetelných lúčov 
Absorpcia svetla 
Odraz svetla 
Zákon odrazu svetla 
Zobrazenie rovinným 
zrkadlom 
Lom svetla 
Šošovky 
Prechod význačných 
lúčov šošovkami 
Zobrazenie spojkou 
Zobrazenie rozptylkou 
Optické vlastnosti oka 
Chyby oka, okuliare 
Praktické využitie 
šošoviek 

 zostrojiť jednoduchú aparatúru podľa vlastného návrhu 
 -merať teplotu 
 merať veľkosť plochy osvetlenej žiarovkou a Slnkom 

– rozklad svetla hranolom  
 identifikovať farby prirodzeného svetla  
 pochopiť absorpciu ako premenu svetelnej energie na chemickú 

a absorpciu pri nepriehľadných látkach 
 vedieť zobraziť predmet v rovinnom zrkadle, pomenovať obraz, 

poznať príčinu rozptylu svetla 
 experimentálne zistiť vlastnosti lomu svetla 
 vytvárať štruktúru poznatkov pomocou experimentálnej činnosti 
 aplikácie so šošovkami 
 aktivita zameraná  na zobrazenie predmetu spojkou 

 
 aktivita zameraná na zobrazenie predmetu rozptylkou 

 

  demonštrácia okuliarov krátkozraké a ďalekozraké oko 
 práca s lupou mikroskopom a fotoaparátom 

slnečné svetlo 
teplo 
graf: lineárny vzťah medzi 
teplotou a časom 
zdroj svetla 
priamočiare šírenie svetla 
farby spektra 
fotosyntéza- premena 
svetelnej energie na 
chemickú 
Rozklad slnečného svetla na 
spektrum  
odraz svetla 
uhol dopadu a odrazu 
zákon odrazu zrkadlo 
rozptyl svetla 
lom svetla 
lom ku kolmici  a od kolmice - 
zákon lomu spojky rozptylky 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 
účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 
úrazu. 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí. 

 
 

 zásady BOZ pri práci vo fyzike 8. ročníka  
 zákonné poistenie 
 havarijné poistenie 

 
 
 

 Projektová práca  
 -infračervené žiarenie 
 -únik tepla žiarením resp. skleníkový efekt 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 zhotovenie a demonštrácia spektroskopu 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

38 Práca a energia 
 Sila a pohyb 

Telesá pôsobia na 
seba silou 
Účinky sily 
Gravitačná sila 
a hmotnosť telesa 
Meranie sily. Silomer 
Znázornenie sily 

 vysvetliť silu, ako výsledok vzájomného pôsobenia telies 
 vytvárať štruktúru poznatkov pomocou experimentálnej činnosti 
 zaviesť a prakticky precvičiť vzťah na výpočet gravitačnej sily  
 znázorniť silu orientovanou sečkou 

 
 graficky znázorniť skladanie síl 
 vedieť graficky určiť výslednicu rôznobežných a rovnobežných síl 

 

sila, ako vzájomné pôsobenie 
telies 
klasifikácia účinkov sily na 
teleso 
gravitačná sila 
závislosť gravitačnej sily a 
hmotnosti 
vzťah pre výpočet 
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Skladanie síl.  
Rovnováha síl 
Skladanie 
rôznobežných síl 
Otáčavé účinky sily 
Ťažisko telesa a jeho 
určenie 
Tlaková sila 
Tlak 
Sily pôsobiace               
v kvapalinách 
Archimedov zákon 
Tlak v kvapalinách 
Atmosférický tlak 
Tlak plynu v uzavretej 
nádobe 
Trenie, trecia sila a jej 
meranie 
Škodlivé a užitočné 
trenie 
Pohyb telesa 
Pohyb rovnomerný a 
nerovnomerný 
Rýchlosť pohybu, 
jej meranie a výpočet 
Dráha pohybu 
Mechanická práca 
 
Práca 
na naklonenej rovine  
Práca na kladke 
Výkon 
Pohybová energia 
telesa 
Polohová energia 
telesa 

 
 

 experimentálne zistiť podmienky rovnováhy  na páke 
 

 nájsť ťažisko ako pôsobisko gravitačnej sily na teleso 
 
 

 zistiť závislosť zmeny tlaku 
 

 demonštrovať Pascalov zákon, vztlakovú silu  
 

 demonštrovať Archimedov zákon pre kvapaliny 
 vedieť porovnať a vypočítať hydrostatický tlak v rôznych 

kvapalinách a v rôznej hĺbke 
 demonštrovať Archimedov zákon pre plyny , prínos Torricelliho 
 vedieť riešiť praktické úlohy, použiť deformačný manometer 
 analyzovať situácie, v ktorých  sa prejavujú účinky trenia 

 
 na jednoduchých príkladoch vysvetliť škodlivé a užitočné trenie 
 klasifikovať pohyby telies z reálnych situácií 
 určiť rýchlosť pohybu telesa v reálnych situáciách 
 graficky znázorniť závislosť dráhy pohybu telesa od času 
 určiť :“v, s, t „v reálnych situáciách 
 rýchlosť, dráha, čas 

 
 

 zaviesť a precvičiť vzťah pre výpočet mechanickej práce 
 

 experimentálne a výpočtom porovnať prácu vykonanú na 
naklonenej rovine a bez jej použitia 

 experimentálne a výpočtom určiť prácu na kladke 
 zaviesť a precvičiť vzťah pre výpočet výkonu 
 definovať pohybovú energiu a jej vzťah k rýchlosti a hmotnosti 

telesa 
 definovať polohovú energiu  
 -zaviesť vzťah pre jej výpočet 
 prakticky ukázať vzájomné premeny rôznych druhov energie 
 zdôvodniť historické aspekty zákona zachovania energie 

meradlo sily- silomer 
veľkosť, smer, pôsobisko sily 
výslednica síl  
moment sily, výpočet momentu  
 praktické určovanie ťažiska 
rôznych telies 
tlaková sila 
meranie tlakovej sily 
tlak, značka  
analyzovať sily pôsobiace na 
teleso v kvapalinách 
Archimedov zákon pre 
kvapaliny 
hydrostatický tlak 
Archimedov zákon pre plyny 
pretlak, podtlak 
brzdné účinky sily na teleso- 
trenie, meranie trecej sily  
príklady užitočného 
a škodlivého trenia 
klasifikácia pohybov telies 
meranie okamžitej rýchlosti 
výpočet rýchlosti 
rovnomerného pohybu 
a priemernej rýchlosti 
nerovnomerného pohybu 
jednotky rýchlosti 
výpočet dráhy z rýchlosti a času 
graf závislosti pri rovnomernom 
priamočiarom pohybe 
mechanická práca ako fyzikálna 
veličina výpočet práce 
práca v gravitačnom poli Zeme 
výkon ako fyzikálna veličina 
výpočet a jednotky výkonu 
pohybová energia telesa ako 
fyzikálna veličina 
závislosť,  značka, jednotky 
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Vzájomná premena 
polohovej a pohybovej 
energie 
Zákon zachovania 
mechanickej energie 
Energia v prírode 
Energia zo Slnka, 
netradičné zdroje 
energie 
Energia, ktorú 
nevieme využiť a 
ovládnuť 
 

 prezentovať prácu žiakov v skupinách formou súťaže 
 zaujať kladný postoj k opatreniam na úsporu energie  
 poznať význam slnečnej energie 
 získať poznatky o netradičných zdrojoch energie formou 

referátov žiakov  
 

 pochopiť vznik a pôvod prírodných katastrof a možnosti zmierniť 
ich ničivé účinky 
 

polohová energia ako fyzikálna 
veličina, značka 
výpočet, jednotky 
premeny rôznych foriem 
energie 
definícia zákona zachovania 
energie 
ekologické a neekologické 
zdroje  energie 
energia Slnka- pôvod všetkých 
zdrojov energie 
netradičné a alternatívne zdroje 
energie 
sopečná činnosť, zemetrasenia, 
tornáda 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 pohyb telesa 
 pohyb telesa – spotreba paliva 
 straty odporom prostredia 
 práca, výkon, energia – účinnosť zariadení 
 súvislosť s tepelnou energiou 7.ročník 
 projektová práca  
 porovnať ceny rôznych balení tovaru, ceny v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri 

nákupe 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 príprava vlastného silomeru 
 demonštrácia jednoduchého slnečného kolektoru  

Odporúčané námety praktických aktivít 5h  rozklad svetla, absorpcia svetla 
 meranie gravitačnej sily 
 určenie trecej sily 
 praktické určenie tlaku 
 premeny mechanickej energie 

 

9. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

1  Úvod do vyučovania 
fyziky, školenie BOZ 

 opísať priebeh experimentu 
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

10 Magnetické 
a elektrické javy 

Magnet a jeho 
vlastnosti 
Póly magnetu 
Magnetické pole 
Magnetizácia látok 
Zem ako magnet 
Kompas 
Elektrizovanie telies 
Elektrický náboj 
Prenos elektrického 
náboja. Elektroskop 
Elektrické pole 
Siločiary elektrického 
poľa 
Telesá v elektrickom 
poli 

 poznať prírodné a umelé magnety a ich vlastnosti  
 nájsť magnetické póly, poznať ich silové účinky, dohodnuté 

označovanie neutrálne pásmo, magnetku 
 pozorovať silové účinky magnetického poľa, vedieť ich znázorniť 

pomocou magnetických indukčných čiar 
 vysvetliť dôsledky pôsobenia magnetického poľa na 

feromagnetické látky 
 vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom 
 ilustrovať pôsobenie elektrického poľa 
 poznať zloženie atómu, rozdiel v ponímaní elektrického náboja    

a elementárneho elektrického náboja  
 používať elektroskop na zisťovanie el. náboja 
 vedieť znázorniť silové účinky el. poľa, aj homogénneho, poznať 

dohodnutý smer 
 vysvetliť správanie vodiča a izolantu v elektrickom poli 

prírodné a umelé magnety 
vlastnosti magnetu 
feromagnetické látky 
aktivity zamerané na zisťovanie 
pólov magnetu a ich silových 
účinkov a neutrálneho pásma 
silové účinky magnetického 
poľa a ich znázornenie 
pomocou indukčných čiar 
magnetické pole Zeme 
zemské magnetické póly 
fyzikálna podstata kompasu a 
buzoly 
-elektrizovanie telies trením    
a dotykom- aktívny experiment 
zloženie atómu, elektrický náboj 
elementárny el. náboj 
jednotka el. náboja- coulomb 
-experimentálne zisťovanie   
elektrického náboja pomocou 
elektroskopu 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 

7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho 
účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený 
možnosti úrazu. 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 
životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí. 

 zásady BOZ pri práci vo fyzike 
 zvlášť pri práci s el. prúdom 
 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a poškodenia zdravia. 
  uviesť možnosť zdravotného a úrazového poistenia a poistenia majetku 

 
 

 využívanie elektrickej energie 
  uviesť príklady hospodárneho správania sa pri využívaní elektrickej energie 

 
 
 
 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 zhotovenie elektroskopu 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

19 Elektrický obvod Elektrický obvod 
Časti el. obvodu 

 poznať časti jednoduchého el. obvodu 
 získať informácie o objavení žiarovky Pomocou schematických 

značiek vedieť znázorniť schému zapojenia jednoduchého el. 
obvodu 

Kompas alebo elektroskop 
zostrojený z jednoduchých 
pomôcok 
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Znázornenie el. 
obvodu schematickými 
značkami 
Elektrické vodiče 
a izolanty z pevných 
látok 
Elektrický prúd 
v kovovom vodiči, jeho 
smer 
Jednotka el. prúdu 
 
Meranie veľkosti el. 
prúdu 
Elektrické sily 
a elektrické pole 
Elektrické napätie 
Jednotka el. napätia 
Meranie veľkosti el. 
napätia 
 
Ohmov zákon 
Zostrojenie grafu 
závislosti el. prúdu  
od el. napätia 
Elektrický odpor 
Jednotka el. odporu 
Závislosť el. odporu od 
vlastností vodiča 
Rezistor s premenným 
odporom 
Zapájanie spotrebičov 
v el. obvode za sebou 
Zapájanie spotrebičov 
v el. obvode vedľa 
seba 
Elektrická práca 
Elektrická energia 
Elektrický príkon 

 poznať elektrické vodiče a izolanty z pevných látok a ich význam 
v praxi 

 aplikovať vzťah pre výpočet el. prúdu, poznať jednotky a ich 
premenu 

 vedieť správne zapojiť ampérmeter, určiť merací rozsah 
a odmerať el. prúd v el. obvode 

 poznať podmienky vedenia el. prúdu v kovovom vodiči 
 aplikovať vzťah pre výpočet el. napätia, poznať jednotky a ich 

premenu 
 vedieť zapojiť voltmeter ,určiť merací rozsah a odmerať el. 

napätie na koncoch vodiča 
 poznať vzťah priamej úmernosti medzi el. prúdom a el. napätím 
 vedieť formulovať Ohmov zákon ako podiel el. napätia a el. prúdu 
 zostrojiť graf závislosti el. prúdu od el. napätia 
 aplikovať vzťah pre výpočet elektrického odporu 
 vedieť použiť rezistor  a reostat v el. obvode a poznať ich význam 
 bezpečne používať regulovateľný zdroj napätia 
 zakresliť schému a zostaviť el. obvod so spotrebičmi  zapojenými 

za sebou  a vypočítať výsledný odpor 
 zakresliť schému a zostaviť el. obvod so spotrebičmi  zapojenými 

vedľa seba a vypočítať výsledný odpor 
 graficky znázorniť Ohmov zákon 
 experimentálne odvodiť vzťahy 
 rozlíšiť odpory rôznych vodičov 

 
 riešiť úlohy pre zapojenie spotrebičov za sebou 
 riešiť úlohy pre zapojenie spotrebičov vedľa seba 
 rozlíšiť reostat a potenciometer 

 
 
 

aplikovať vzťah na výpočet el. práce 
 aplikovať vzťah pre výpočet el. príkonu 
 poznať, že v okolí vodiča s prúdom je okrem el. poľa aj 

magnetické pole 
 poznať, že cievka s prúdom  je dočasným magnetom 
 poznať široké využitie elektromagnetu v technickej praxi 
 poznať, že vedenie el. prúdu v kvapalinách spôsobujú voľné ióny 

-pomenovanie: zdroj, 
spotrebič, spojovacie vodiče 
aktívny experiment 
elektrické vodiče 
elektrické izolanty 
jednosmerný elektrický prúd 
v el. obvode 
ampérmeter 
schéma 
zapojenia ampérmetra  v el. 
obvode 
meranie el. prúdu 
el. napätie ako fyzikálna 
veličina 
jednotky el. napätia a ich 
premena 
voltmeter 
schéma zapojenia 
meranie el. napätia 
sledovanie závislosti medzi el. 
prúdom a el. napätím 
zavedenie a praktické 
precvičenie vzťahu U/I 
elektrický odpor ako fyzikálna 
veličina 
jednotky el. odporu a ich 
premena 
výpočtové úlohy na využitie 
Ohmovho zákona a vlastností 
vodiča 
rezistor ako súčasť el. obvodu 
reostat používaný na reguláciu 
el. prúdu a ako delič napätia 
výsledné napätie, prúd a odpor 
spotrebičov zapojených sériovo 
zapojenie spotrebičov za sebou  
Zostrojenie el. obvodu           so 
spotrebičmi  zapojenými 
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Magnetické pole 
v okolí vodiča s 
prúdom 
Magnetické pole cievky 
s prúdom 
Elektromagnet a jeho 
využitie 
Vedenie el. prúdu 
v kvapalinách 
Elektrolýza a jej 
využitie 
Chemické zdroje 
elektrického napätia 
Vedenie el. prúdu v 
plynoch 
Účinky el. prúdu na 
ľudský organizmus. 
Bezpečnosť pri práci 
s el. prúdom 
Elektrická energia a jej 
premeny 
Elektromagnetická 
indukcia 
Striedavý prúd 
Transformátor 

 aktívny žiacky experiment –zhotoviť model vedenia el. prúdu 
v kvapalinách  

 vedieť klady a nedostatky používania el. spotrebičov 
 pochopiť princíp elektrolýzy 
 poznať niektoré galvanické články 

 
 

 poznať, že vedenie el. prúdu v plynoch spôsobujú voľné kladné 
a záporné ióny a voľné elektróny 

 
 poznať nebezpečné účinky elektrického prúdu na človeka 

 
 
 

 poznať využitie a premenu el. energie na iné druhy energie 
 poznať vznik indukovaného napätia a indukovaného prúdu 

zmenou magnetického poľa 
 

 poznať, že striedavý  prúd je indukovaný prúd  
 -hlavné časti a funkcia alternátora 
 spoznať transformátor ako zariadenie, ktoré využíva 

elektromagnetickú indukciu 

sériovo a výpočet výsledného 
odporu 
zapojenie spotrebičov vedľa 
seba 
zapojenie spotrebičov vedľa 
seba 
Zostrojenie el. obvodu so 
spotrebičmi zapojenými 
paralelne a výpočet výsledného 
odporu 
zavedenie a praktické 
precvičenie vzťahu na výpočet 
el. práce 
jednotka el. práce- J 
elektrický príkon a výkon 
jednotka-  watt 
magnetické pole v okolí vodiča 
s prúdom 
Ampérovo pravidlo pravej ruky 
galvanické články,akumulátory 
ionizácia plynu,blesk, 
 iskrový výboj, elektrický oblúk 
pravidlá pri zaobchádzaní s el. 
spotrebičmi 
M. Faraday 
elektromagnetická indukcia 
striedavý prúd, časový priebeh  
alternátor- generátor 
striedavého prúdu 
vstupné a výstupné napätie 
transformácia nahor a nadol 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 elektrický prúd,  rôzne tarify podľa spotreby 

 
 
 
 

 elektrická práca, spotreba elektrickej energie 
 straty elektrickej energie– vplyv na spotrebu 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 

 zhotovenie galvanických článkov 
 zostrojiť jednoduché svetelné ozdoby 

Odporúčané námety praktických aktivít 3h  demonštrácia magnetického poľa, magnetické siločiary 
 pokusy s elektromagnetom 
 magnetické účinky vodiča s prúdom 

 


