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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Teória zvuku – Akustika. 

Základné pojmy v anglickom jazyku: zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, zdroje zvuku, rýchlosť zvuku, 

hlasitosť, prach bolesti, ozvena, dozvuk,... 

Základné princípy zvuku: 

1. Fyzikálny princíp vzniku zvuku.  

2. Rýchlosť zvuku, šírenie zvuku. 

3. Charakteristické veličiny zvuku. 

4. Význam zvuku v praxi. 

Metóda kľúčového slova, pojmová mapa. 

 

Kľúčové slová:  
sound, infrared, ultrasound, sound sources, sound speed, sound volume, sound height, sound color, 

pain dust, echo, sound,... 
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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/: 

Akustika (náuka o zvuku) je časť fyziky, zaoberajúca sa zvukom, šírením zvuku v plynnom, 

kvapalnom a tuhom prostredím, rýchlosťou zvuku a zákonitosťami súvisiacimi so zvukom. 

Akustika sa zaoberá aj sluchom, zdrojmi zvuku (hlasivky, hudobné nástroje,....) a ochranou proti 

hluku (protihlukovými opatreniami).  Náuka o zvuku je náročná na pochopenie základných pojmov, 

ako aj pomenovanie pojmov v anglickom jazyku. Preto je vhodné vizuálne spracovanie danej 

problematiky, z dôvodu kvalitnejšieho pochopenia prednášanej problematiky a teoretické poznatky 

doplniť obrázkami, vizuálnym spracovaním, prípadne použitím vhodných simulačných programov, 

ppt. prezentácií a nástenných máp. 

 

K bodu 3/: 

Osvojenie nových anglických pojmov, základnej terminológie je náročné na pochopenie učiva 

u žiakov a je nevyhnutné využívať účinné inovatívne metódy, ako napríklad metóda experimentu, 

metóda 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 žiakov na testovanie a o ďalších inovatívnych 

metódach výučby s využitím anglickej slovnej zásoby. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Výučba fyziky 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 žiaka k riešeniu daného problému, k aplikácií nadobudnutých 

poznatkov v praxi. 
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