
Úvodné slovo a zopár organizačných info na úvod ;) 
• Milí žiaci, aj keď sme doma, učiť sa treba. Prázdniny sú super a všetci sa na ne tešíme. Ale toto nie sú prázdniny 

 Toto je výnimočná situácia keď nemôžeme chodiť do školy. Výhodou je, že nemusíme vstávať ráno do školy, čo 

nás teší. 

• Učivo však máme dané a musí sa prebrať. Nevýhodou je, že vám ho nemôžeme vysvetliť priamo, nemôžeme sa o 

tom rozprávať, debatovať. Preto sa vám pokúsim nájsť na internete a vložiť do prezentácie poznámky, rôzne 

animácie, obrázky,  texty na prečítanie a doplnenie, námety na rozmýšľanie a podobne. Ak nájdem, vložím aj link

na online test, kde si viete overiť, či ste učivo správne pochopili a čo ste si zapamätali. 

• Nakoniec Vám zadám vždy poznámky tak, ako sme zvyknutí a vy si ich napíšete do zošitov. Nie preto, aby ste 

nezabudli písať (aj keď...). Ale pri čítaní a následnom písaní váš mozog prijíma informácie inak a lepšie si ich tak 

zapamätáte ako keď iba čítate. Poznámky do zošitov vždy výrazne farebne odlíšim (snímka bude mať farebné 

pozadie), nebudete písať všetko čo bude v podkladoch, čo vám pošlem.

• Podklady budem dávať vo formáte pdf do IŽK (nová možnosť) a posielať to isté aj na stránku 

zsvajanskeho.edupage.org  

• V prípade potreby ma kontaktujte zatiaľ mailom golianova.vajanskeho@gmail.com. Prosím vždy do predmetu 

mailu uviesť FYZIKA 7. ročník. Uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia a pokyny. Ak bude niečo nové, dám vám 

vedieť.



• Úloha – vyrobiť kalorimeter podľa učebnica str.64 v 7.A som stihla zadať, 7.B nie. 
Kto zo 7.A si ho vyrobil, odložte si ho, uvidíme čo a ako bude, dodám info. Kto 
ho nemá, obidve triedy, pokojne si ho vyrobte ak máte dostupné zdroje. Určite to 
nebude na škodu a podľa možností to „ocením“.

• V každom prípade vám zadám kým budete doma aj spracovať referát – projekt, 
za čo dostanete známku. Prakticky z čoho a ako doplním potom.

• Poznámky dávam naschvál aj staršie, neviem presne kde som s ktorou triedou 
skončila, tak nech si viete dopísať čo vám chýba.

• Vy siedmaci máte výhodu, že v učebnici máte učivá celkom dobre a podrobne 
vysvetlené a učivo je „zo života“ takže veľa pochopíte aj bez vysvetľovania.

• Takže najprv prečítať v učebnici – str- 65 – 68, potom dopísať čo nám chýba z 
poznámok. Z toho učiva sme si veľa už povedali na hodinách.

• Poznámky na napísanie do zošitov – modré pozadie, ostatné je na doplnenie



Námety na doštudovanie a precvičenie online:
• k úvodu o teple:

https://oskole.detiamy.sk/clanok/historicke-nazory-na-teplo

• k šíreniu tepla:

https://oskole.detiamy.sk/clanok/sirenie-tepla

https://oskole.detiamy.sk/clanok/sirenie-a-vymena-tepla-zhrnutie

https://oskole.detiamy.sk/clanok/sirenie-tepla-doplnujuce-ucivo

A k prečítanému si urob aj testy na precvičenie a zopakovanie:

• https://oskole.detiamy.sk/test/historicke-nazory-na-teplo-17179

• https://oskole.detiamy.sk/test/sirenie-a-vymena-tepla-zhrnutie-17322

• https://oskole.detiamy.sk/test/sirenie-tepla-17180

• https://oskole.detiamy.sk/test/sirenie-tepla-doplnujuce-ucivo-17215
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https://oskole.detiamy.sk/test/sirenie-tepla-17180
https://oskole.detiamy.sk/test/sirenie-tepla-doplnujuce-ucivo-17215


Šírenie tepla
Teplo sa môže šíriť:

 vedením – zohriatie kovovej lyžičky ponorenej v horúcej vode

 prúdením – horúci radiátor zohrieva vzduch v miestnosti

 žiarením – Slnko zohrieva Zem 

Tepelná výmena vedením prebieha keď:

 sú dve telesá s rôznou teplotou v kontakte (kovová lyžička v horúcej 

vode – lyžička sa zohreje od vody)

majú dve časti telesa rôznu teplotu ( zohriata ponorená časť lyžičky 

zohreje aj studenšiu časť lyžičky, ktorá vyčnieva nad vodu)



Rozdelenie látok podľa tepelnej vodivosti:

• Tepelné vodiče – látky, v ktorých nastáva tepelná výmena vedením 

rýchlo (napr. kovy – meď, oceľ)

• Tepelné izolanty – látky, v ktorých nastáva tepelná výmena vedením 

pomaly (napr. polystyrén, drevo, sklo, plasty, perie, vzduch) 

Využitie tepelných izolantov – zatepľovanie domov, termoska



Kalorimeter

• Kalorimeter je uzavretá, tepelne izolovaná

nádoba, ktorá sa používa pri meraniach

a pokusoch s výmenou tepla. 

Je zložený z

• Spodná časť: 

- dve rôzne veľké nádoby, menšia je vložená do väčšej, 

- medzi ktorými je vložený tepelný izolant (polystyrén), aby neprichádzalo 
k únikom tepla cez steny

• Vrchná časť (-vrchnák), 

- zabraňuje unikaniu tepla vrchom, v ktorom je otvor na teplomer.



Laboratórny kalorimeter obsahuje tieto časti:

- dve tenkostenné valcovité 

nádoby rôzneho priemeru

- veká na obidve nádoby („vrchnák“)

- miešačku

- teplomer

- tepelný izolant (na dne drevo, medzi 

nádobami vzduch)

vnútorná 
nádoba

vonkajšia 
nádoba

miešačka

teplomer

veko 
nádoby

izolácia


