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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Porovnanie súčasného metrického systému s anglickými mierami 

Základné pojmy v anglickom jazyku: meter, kilogram, sekunda, Ampér, Kelvin, mol, kandela 

 

Témy: 

Základné jednotky medzinárodnej sústavy SI. 

Iné metrické jednotky používané v praxi. 

Merné jednotky v angličtine. Anglický systém opatrení. 

Vzťah medzi jednotkami SI a anglickými mierami. 

 

Metóda kľúčového slova, pojmová mapa. 

 

Kľúčové slová:  
inch, foot, yard, mile, league, grain, dram, ounce, pound, quarter, ton, Fahrenheit,  

 

 

 

 

 

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Privítanie kolegov a zopakovanie anglických pozdravov.  

2. Predstavenie základnej témy a cieľa stretnutia. 

3. Spracovanie slovnej zásoby.  

4. Vzájomná diskusia k uvedeným metódam a testom.  

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Koordinátorka projektu privítala kolegov a oboznámila ich s témou stretnutia a upriamila pozornosť na metódy, 

ktoré vo vyučovacom procese využijeme. Zdôraznila aj význam medzipredmetových vzťahov, ktoré sú 

nevyhnuté na rozvoj samostatnosti a zodpovednosti žiakov.  

 

K bodu 2/: 

Metrický systém je hlavný systém meracích jednotiek používaných vo vede. Každá jednotka sa považuje za 

rozmerovo nezávislá od ostatných.  Vo Veľkej Británii spolu s metrickým systémom mier používajú svoje 

vlastné metódy merania dĺžky, hmotnosti a objemu. Na domácom trhu sa v zásade používajú anglické jednotky 

a niektoré sa postupne ukončujú. 

Základom pochopenia fyzikálnych javov a zákonitosti je znalosť fyzikálnych jednotiek, ich prevod na vedľajšie 

jednotky, ich prevod na jednotky, ktoré sa používajú v praxi, ich prevod na jednotky, ktoré sa používajú v iných 

krajinách.  

Táto oblasť vyžaduje znalosť určitých matematických operácií, nevyhnutných na prevod základných jednotiek 

na vedľajšie,  nevyhnutných na prevod metrických jednotiek na anglické miery.  Problematika je náročná na 

pochopenie a zapamätanie základných fyzikálnych veličín  a súčasne ich pomenovanie v anglickom jazyku. 

Preto je vhodné teoretické a praktické objasnenie danej problematiky, vizuálne spracovanie daného učiva, 

z dôvodu kvalitnejšieho pochopenia prednášanej problematiky je dôležité teoretické poznatky doplniť 

obrázkami, vizuálnym spracovaním, praktickým meraním, použitím vhodných meradiel, prípadne použitím 

vhodných simulačných programov, ppt. prezentácií a nástenných máp. 

 

K bodu 3/: 

Osvojenie metrických a anglických  jednotiek, nových anglických pojmov, základnej terminológie je náročné 

na pochopenie učiva u študentov, preto je nevyhnutné využívať účinné inovatívne metódy, ako napríklad 

metódu práce s meradlom, metódu projektového vyučovania, metódu kľúčového slova, pojmovú mapu. 

Súčasne je nutné opakovanie a preverovanie nadobudnutých vedomostí u žiakov formou testovacích úloh 

a riešením projektov.  Vytvorené otázky a projekty sme spoločne hodnotili a po vzájomnej konzultácií 

priraďovali správne odpovede. 

 

K bodu 4/: 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o príprave svojich študentov: 

- na prácu s metrickými jednotkami a ich prevodmi na vedľajšie a anglické miery, 

- na prácu s meradlami, používanými v domácom, ale aj technickom prostredí,  

- na testovanie a zvládnutie danej problematiky s využitím inovatívnych metód výučby, s využitím    

  anglickej slovnej zásoby. 

 

K bodu 5/Závery a odporúčania: 

Výučba fyziky (základných metrických a anglických jednotiek) s osvojením si anglických výrazov je náročný 

proces. Preto sme spoločne vytvorili testovacie úlohy a systém hodnotenia projektov, ktoré sme v rámci 

jednotlivým ročníkov využili  a prehĺbili tak medzipredmetové vzťahy (fyzika – anglický jazyk). Veľký dôraz 

kladieme na samostatný   a zodpovedný prístup študenta k riešeniu daného problému, k aplikácií 

nadobudnutých poznatkov v praxi. 

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Pavol Vajdečka 

3. Dátum 03. 11. 2021 

4. Podpis  

5. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dagmar Hujová 

6. Dátum 03. 11. 2021 

7. Podpis  

 

Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


