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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: FYZIKA 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro  2. stupeň ze vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda. 

Časová dotace:     

6. ročník –  1 hodiny   

7. ročník –  2 hodiny   

8. ročník –  2 hodin    

9. ročník –  2 hodiny  

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně, může být rovněž zařazena 

formou dvouhodinového bloku (90 minut). 

 

Cíl vyučovacího předmětu:  

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 
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- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - 

kardiostimulátor 

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Fyzika): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ Vedeme žáky k 

- vyhledávání, třídění a propojování informací 

- používání odborné terminologie 

- samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

- nalézání souvislostí mezi získanými daty 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy 

badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho 

řešení, vyhodnocení získaných dat 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů 

druhých, na diskusi 

- vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- využíváme skupinové a inkluzivní vyučování, které vede žáky ke spolupráci při 

řešení problémů 

- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- vedeme žáky k ochotě pomoci 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

- podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím 

životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci 

s fyzikálními přístroji a zařízeními 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor 

pro moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme 

zde navzájem studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod.  

- podporujeme u žáků aktivní vyhledávání nových aplikací, které jim pomáhají 

vytvářet originální tvůrčí díla (např. myšlenkové mapy, spidergramy, interaktivní 

plakáty apod.), iniciujeme jejich vzájemné sdílení se spolužáky 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje 

audiovizuální povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a 

vkusnou zároveň. 

- připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu (např. 

křížovka, kvíz, soutěž apod.). 

 

Průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova:  

1.1. Rozvoj schopností poznávání: žáci při badatelských úkolech procvičují schopnost smyslového vnímání, pozornosti a 

soustředění, dovednost zapamatování, jsou vedeni k porozumění sobě samému a schopnosti řešit samostatně zadaný úkol 

1.2. Sebeorganizace: při práci ve skupině a samostatné práci se učí organizovat a správně využívat svůj čas, plánovat splnění 

úkolu v krocích a kontrolovat jeho splnění  

1.3. Komunikace: žáci rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti v rámci samostatné práce, 

práce ve dvojici, ve skupině i v rámci celé třídy 

1.4. Kooperace: při práci ve skupině rozvíjí žák základní dovednosti pro spolupráci, získávají základní sociální dovednosti pro 

řešení složitějších  situací – spolupracovat na společném úkolu a  domluvit se na společném řešení ve dvojici či skupině, 

uvědomují si hodnoty spolupráce a pomoci 
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1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti: badatelsky orientované úlohy ukazují různé přístupy k řešení problémů, žáci si 

uvědomují hodnotu různých názorů a přístupů, formují své studijní dovednosti 

 

2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Průřezové téma se uplatňuje zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem 

na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě.  

2.1. Jsme Evropané: život a dílo významných Evropanů může inspirovat a iniciovat zájem žáků o osobnostní vzory 4 

 

3. Enviromentální výchova 

Průřezové téma zdůrazňuje především pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, postavení člověka v 

přírodě  ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin 

a energie.  

3.1 Lidská aktivita a problémy životního prostředí – vztah člověka a prostředí, důsledky lidské činnosti na prostředí, ohrožování 

životního prostředí, souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztazích k prostředí 

3.2 Vztah člověka a prostředí: principy udržitelnosti rozvoje společnosti, ekologické problémy a jejich objektivní hodnocení, 

udržitelný rozvoj jako perspektiva dalšího vývoje lidské společnosti 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 

6. ročník 

 

Tematické okruhy:   Látky a tělesa, Pohyb těles, Síly, Elektromagnetické děje 

 

Výstupy z RVP: 
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů  

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- pracuje s pojmy látka a těleso 

- vysvětlí rozdíl mezi látkou a tělesem 

- rozděluje látky na pevné, kapalné a plynné 

- rozděluje tělesa na pevná, kapalná a 

plynná 

- pomocí jednoduchých pokusů žák objevuje 

vlastnosti pevných, kapalných a plynných 

látek a těles, pojmenuje tyto vlastnosti a 

vysvětlí, kde se v praxi využívají 

- pracuje s pojmy částice látky, atom, 

molekula 

- popíše jednoduchý model atomu, popíše, 

jak vzniká molekula 

- uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek neustále 

neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe 

působí 

- popíše, jak se liší částicová stavba látek 

pevných, kapalných a plynných a vysvětlí, 

jak souvisejí vlastnosti látek s jejich 

částicovým složením 

 

Látka a těleso 

Vlastnosti pevných, kapalných a 

plynných látek (těles) 

Atom, molekula 

Vzájemné silové působení mezi 

částicemi 

Neustálý neuspořádaný pohyb části - 

difúze 

Částicová stavba pevných, kapalných 

a plynných látek 

 

září – listopad 

svět práce význam 

skupenských změn při 

výrobě (železa, svíčky, 

ledové plochy…) 

tělesná výchova - 

vlastnosti pevných látek a 

skupenské změny ve 

sportu (skok o tyči, lední 

hokej, sněhová děla…) 

dějepis -  antičtí řečtí 

filozofové 

přírodopis - mikroskopické 

pozorování struktur 

neviditelných prostým 

okem  

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1 (Démokritos) 

 

žák 

- pracuje s pojmem síla 

- pomocí jednoduchých pokusů žák ověřuje, 

že silové působení těles je vzájemné  

- pomocí jednoduchých pokusů se seznámí 

se sílou gravitační, magnetickou a 

elektrickou 

- pracuje s pojmy gravitační síla, gravitační 

pole  

- pracuje se siloměrem – popíše siloměr a 

princip, na kterém siloměr pracuje, měří 

 

Vzájemné silové působení těles 

Gravitační síla, gravitační pole 

Měření síly – siloměr 

říjen 

zeměpis  – tvar Země, 

práce s globusem 

tělesná výchova – využití 

gravitační síly a její 

překonávání (skok o tyči, 

vzpírání, vrh, 

parašutismus…) 

svět práce – žák prakticky 

umí ověřit svislý směr 

u staveb 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1 (I. Newton) 
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gravitační sílu, kterou jsou tělesa 

přitahována k Zemi  

- ověřuje vztah mezi velikostí hmotnosti 

tělesa  a velikostí gravitační síly 

- určuje směr gravitační síly pomocí olovnice 

žák 

- popíše a na jednoduchých pokusech ověří 

základní vlastnost  magnetů, pracuje 

s pojmem feromagnetická látka 

- třídí magnety podle vzniku a tvaru 

- popíše části magnetu a ověřuje pomocí 

jednoduchých pokusů, jak na sebe póly 

magnetů působí magnetickými silami 

- popíše a popisem ověří, co je magnetizace 

látky, vysvětlí, kde je využitelná v praxi 

- ověřuje existenci a průběh magnetického 

pole tyčového magnetu pomocí 

jednoduchých pokusů  s magnetkami a 

ocelovými pilinami, svoje pozorování 

popíše a vysvětlí 

- vysvětlí, na jakém principu pracuje 

kompas a busola 

 

Magnety přírodní a umělé, tvar 

magnetů 

Feromagnetické látky  

Póly magnetu 

Magnetické síly 

Magnetické pole 

Magnetizace  

Magnetické indukční čáry  

Magnetické pole Země 

prosinec, leden 

matematika  – měření úhlů 

přírodopis – magnetovec, 

chování živočichů 

zeměpis – naleziště 

železných rud, práce 

s mapou – určování 

světových stran, 

pochodové úhly 

dějepis – starověké 

kultury, mořeplavectví 

(vynález kompasu) 

svět práce  – oddělování 

železného a neželezného 

šrotu, užití feritů v 

hračkách 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

3.2 (třídění odpadů, 

elektromagnety)  

žák 

- zná značky fyzikálních veličin délka, 

hmotnost, objem, teplota a čas,  jejich 

hlavní jednotky, další jednotky 

- jednotky délky, hmotnosti  objemu a času  

převádí   

- pomocí hodně zvoleného měřidla změří 

délku, hmotnost, objem, teplotu a čas  

- pracuje s pojmy nejmenší dílek stupnice, 

rozsah měřidla, odchylka měření – určuje 

je u měřidel v praxi – pracuje s měřidly 

délkovými, různými typy vah, s 

 

Měření délky, hmotnosti, objemu, 

teploty, času 

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, 

teploty, času 

Délková měřidla, váhy, odměrné 

válce, teploměry, měřidla času 

 

Měření s různou přesností, opakované  

měření, aritmetický průměr, odchylka 

měření 

 

Délková roztažnost při zahřívání 

únor – květen 

matematika  – převody 

jednotek, výpočet 

aritmetického průměru, 

zaokrouhlování, počítání 

v šedesátkové soustavě u 

času a úhlů 

svět práce – základy 

kótování, odměřování 

rozměrů výrobků, 

odvažování potravin při 

přípravě pokrmů 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1, 2.2 (společná 

metrická soustava) 
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odměrnými válci, teploměry a měřidly 

času 

- vypočítá aritmetický průměr z naměřených 

hodnot 

 

- předpoví, jak se změní délka tělesa při 

dané teplotě, demonstruje tento jev 

jednoduchým pokusem a jmenuje příklady 

z praxe, kde se tímto jevem setkává 

 

- předpoví, jak se změní objem tělesa při 

dané teplotě, demonstruje tento jev 

jednoduchým pokusem a jmenuje příklady 

z praxe, kde se tímto jevem setkává 

 

- vysvětlí, na jakém principu funguje 

kapalinový, bimetalový teploměr 

 

 

Objemová roztažnost při zahřívání 

přírodopis – rozměry 

živočichů (srst – tloušťka, 

množství), hmotnost, vliv 

extrémních teplot na 

zdraví, horečka, 

sterilizace teplotou, 

teploty různých živočichů  

zeměpis – rozměry Země, 

určování vzdáleností na 

mapě, časová pásma, 

rovnodennost, polární 

den a noc, vegetační 

pásma 

dějepis – historické 

délkové jednotky (sáhy, 

kroky, vědro, máz, 

žejdlík), způsoby měření 

času, druhy kalendářů 

tělesná výchova  – měření 

sportovních výkonů 

v atletice (běhy, skoky, 

hody), význam hmotnosti 

ve sportu (vzpírání, box, 

dostihy…), měření 

hmotnosti ve sportu, 

měření času ve sportu, 

reakční doba 

chemie – odvažování 

jednotlivých složek 

hudební výchova  – 

přelaďování strunných 

nástrojů při přechodu 

z tepla do zimy a naopak 

 

žák   květen – červen  
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- vysvětlí pojem hustota látky 

- zná značku fyzikální veličiny hustota, její 

hlavní jednotku, další jednotky 

- jednotky hustoty převádí 

- hledá v tabulkách hustoty prvků i 

sloučenin 

- určí výpočtem hustotu látky, ze které je 

stejnorodé těleso vyrobeno, pokud zná 

objem a hmotnost tělesa 

- určí výpočtem hmotnost stejnorodého 

tělesa, jestliže zná hustotu látky, ze které je 

těleso vyrobeno a jeho objem 

- využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, objemem a hmotností při řešení 

praktických problémů 

Fyzikální veličina hustota 

Jednotky hustoty 

Výpočet hustoty látky 

Výpočet hmotnosti tělesa 

dějepis – řecký filozof 

Archimedes 

přírodopis – voda 

v lidském těle 

zeměpis – hustota vody 

v jezerech, mořích a 

oceánech – Mrtvé moře 

chemie – měření hustoty 

kapalin hustoměrem 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

7. ročník 

 

Tematické okruhy:   Pohyb těles; Síly, Mechanické vlastnosti tekutin, Světelné děje 

 

Výstupy z RVP: 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá 

této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

 

 

Školní výstup Učivo Poznámky Průřezová témata 
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(časové zařazení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

žák 

- pracuje s pojmy klid a pohyb tělesa 

- rozhodne, kdy je těleso v klidu či pohybu 

vzhledem k druhému tělesu 

- pracuje s pojmy trajektorie a dráha 

- třídí pohyby na přímočaré a křivočaré 

podle tvaru trajektorie, třídí pohyby na 

posuvné, otáčivé a složené 

- pracuje s pojmem rychlost tělesa 

- třídí pohyby na rovnoměrné a 

nerovnoměrné 

- změří dráhu a čas pohybujícího se tělesa 

-  vypočítá rychlost rovnoměrného pohybu 

(či průměrnou rychlost nerovnoměrného 

pohybu) z naměřené dráhy a času 

- využívá s porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 

těles 

- orientuje se v jízdních řádech 

 

Klid a pohyb těles 

Přímočarý, křivočarý, posuvný, složený a 

otáčivý pohyb 

Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb 

Výpočet rychlosti, dráhy a času 

rovnoměrného pohybu 

Výpočet průměrné rychlosti 

nerovnoměrného pohybu 

září, říjen 

matematika  – úlohy 

o pohybu, grafy 

přímé a nepřímé 

úměrnosti,  jízdní 

řády 

tělesná výchova – 

atletické disciplíny 

(běh, vrhy …) 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

- žák 

- pracuje s pojmem síla 

- převádí jednotky síly 

- pomocí jednoduchých pokusů žák ověřuje, 

že silové působení těles je vzájemné  

- pracuje se siloměrem – popíše siloměr a 

princip, na kterém siloměr pracuje, měří 

gravitační sílu, kterou jsou tělesa 

přitahována k Zemi, zapíše výsledek 

 

- ověřuje vztah mezi velikostí hmotnosti 

tělesa  a velikostí gravitační síly 

 

Fyzikální veličina síla, jednotky síly 

Siloměr, měření síly 

Gravitační síla, výpočet gravitační síly 

Znázornění síly 

Skládání sil stejného a opačného směru 

Rovnováha sil 

Těžiště tělesa 

Poloha tělesa stálá, vratká, volná  

Pohybové účinky síly 

Brzdné síly 

 

listopad – únor 

tělesná výchova – 

lyžování, bruslení, 

cyklistika, atletika, 

gymnastika 

výchova ke 

zdravým vztahů 

– bezpečné chování 

v různých situacích 

dějepis  – historické 

osobnosti fyziky 

(B. Pascal) 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

2.1 (I. Newton, B. 

Pascal)  
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- pracuje se vzorcem pro výpočet gravitační 

síly, určuje velikost gravitační síly, kterou na 

tělesa působí Země, z velikosti gravitační 

síly určuje hodnotu hmotnosti tělesa 

 

- znázorní orientovanou úsečkou sílu o 

známé velikosti, směru a působišti 

- určí z orientované úsečky velikost působící 

síly 

- určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil 

působících na těleso ve stejném či opačném 

směru 

- pracuje s pojmem rovnováha sil, určuje, 

kdy jsou dvě či více sil v rovnováze 

 

- popíše vlastnosti těžiště tělesa, určuje 

těžiště těles pomocí jednoduchých pokusů, 

využívá poznatky o těžišti tělesa při řešení 

úloh z praxe 

- pomocí jednoduchých pokusů objasní, kdy 

je těleso v poloze stálé, vratké či volné  

 

- pracuje s pojmem brzdné síly – určuje směr 

brzdné síly působící na těleso, třídí síly na 

třecí a odporové 

- pomocí jednoduchých pokusů určuje, jak 

síla může měnit pohybové účinky tělesa 

- pomocí jednoduchých pokusů určuje, jaký 

je vztah mezi působící sílou a rychlostí 

tělesa při konstantní hmotnosti tělesa 

- pomocí jednoduchých pokusů ověřuje, jaký 

je vztah mezi hmotností  tělesa a   jeho 

rychlostí, při působení stejné síly 

- pomocí jednoduchých pokusů určuje 

výslednice sil, které působí na těleso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svět práce - přeprava 

břemen, práce 

s nástroji (různé 

druhy kleští, 

nůžek…), příprava 

pokrmů, práce 

s nůžkami, jehlou 
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jestliže těleso zrychluje, zpomaluje nebo se 

pohybuje rovnoměrně přímočaře – pracuje 

s pojmem „setrvačnost“ tělesa na 

příkladech z praxe 

- pomocí jednoduchých pokusů měří síly, 

kterými na sebe tělesa navzájem působí, 

určuje směr těchto sil, zdůvodňuje, zda jsou 

v rovnováze, pracuje s pojmem „akce a 

reakce“ na příkladech z praxe 

 

- pracuje s pojmy otáčivé účinky síly, osa 

otáčení, rameno síly 

- pomocí jednoduchých pokusů ověřuje, že 

otáčivý účinek síly závisí nejen na velikosti 

síly, ale také na vzdálenosti působiště síly 

od osy otáčení 

- sestaví model páky a navrhuje možná 

řešení velikosti a ramen sil pro rovnováhu 

páky 

- sestaví model pevné (volné) kladky a 

navrhuje možná řešení pro rovnováhu na 

kladce 

- seznámí se s jednoduchými stroji, které 

využívají otáčivé účinky síly, objasní, na 

jakém principu fungují 

 

- pracuje s pojmy deformační účinky síly, 

tlak, tlaková síla 

- převádí jednotky tlaku 

- počítá velikost tlaku, pokud zná hmotnost 

tělesa či velikost tlakové síly a obsah 

plochy, na kterou síla působí, vypočítá 

velikost tlakové síly pomocí hodnoty tlaku 

a obsahu plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otáčivé účinky síly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformační účinky, síly, tlak, tlaková síla, 

jednotky tlaku, tlak v praxi 
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- popíše, jakým způsobem lze tlak zvětšit či 

zmenšit, aplikuje poznatky o tlaku při 

řešení úloh z praxe 

 

- pracuje s pojmy tření, třecí síla 

- pomocí jednoduchých pokusů odvodí, na 

čem závisí velikost třecí síly 

- pracuje s pojmy třecí síla klidová, 

pohybová, valivá, smyková, porovnává je 

podle velikosti 

- popíše, kde třecí síla v praxi pomáhá a kde 

„škodí“, navrhne, jak třecí sílu zvětšit či 

zmenšit dle potřeby 

 

 

 

Tření, třecí síla, ovlivňování třecí síly v praxi 

- žák 

- třídí vlastnosti látek – vybírá, které jsou 

vlastnosti kapalin, některé vlastnosti 

ověřuje jednoduchými pokusy 

- objasní účinky vnější tlakové síly na 

hladinu kapaliny, zná znění Pascalova 

zákona, objasní a na jednoduchých 

příkladech demonstruje jeho užití v praxi  

- nakreslí jednoduché schéma hydraulického 

zařízení, vysvětlí je a popíše jeho užití 

v praxi 

- pracuje s pojmem tlaková síla v kapalině, 

vypočítá sílu působící v konkrétní 

kapalině, v určité hloubce na určitý obsah 

plochy 

- objasní jev „hydrostatický paradox“ 

- popíše, co je příčinou vzniku 

hydrostatického tlaku, umí jej 

v jednoduchých případech vypočítat, 

vysvětlí souvislost mezi hloubkou, 

hustotou kapaliny a hydrostatickým 

tlakem 

 

Vlastnosti kapalin 

Pascalův zákon 

Hydraulické zařízení 

Hydrostatická tlaková síla 

Hydrostatický tlak 

Souvislost mezi hydrostatickým tlakem, 

hloubkou a hustotou kapaliny 

Archimédův zákon 

Vztlaková síla 

Potápění, vznášení se a plování těles 

v klidných tekutinách 

Plování nestejnorodých těles 

 

 

 

únor – březen 

přírodopis – sluch, 

krevní tlak 

tělesná výchova  – 

plavání 

dějepis  – věda 

v antice a středověku 

(řecký filozof 

Archimédes, 

B. Pascal) 

zeměpis  – 

hydrosféra (hustota 

vody v jezerech, 

mořích, oceánech, 

Mrtvé moře) 

chemie  – sloučeniny 

a směsi 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

2.1 (B. Pascal), 

Archimédes) 
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- zná znění Archimedova zákona, pomocí  

siloměru  změří vztlakovou sílu působící 

na těleso ponořený ve vodě, vypočítá 

vztlakovou sílu pomocí vzorce, vysvětlí 

souvislost mezi vztlakovou silou a 

objemem těles a hustotou kapaliny 

- vysvětlí souvislost mezi hustotou 

stejnorodého tělesa, hustotou kapaliny, ve 

které je těleso ponořené a jeho chováním 

v této kapalině – za jakých podmínek se 

vznáší, plove, klesá 

žák 

- třídí vlastnosti látek – vybírá, které jsou 

vlastnosti plynů, některé vlastnosti ověřuje 

jednoduchými pokusy 

- pracuje s  pojmy – atmosféra, atmosférický 

tlak, ozonová vrstva 

- popíše Torricelliho pokus jako princip 

měření atmosférického tlaku 

- vyjmenuje a popíše přístroje k měření 

atmosférického tlaku i tlaku uvnitř nádoby 

- pracuje s pojmy  přetlak, podtlak 

- aplikuje platnost Archimedova zákona 

v atmosférickém tlaku 

- dokáže vysvětlit význam těchto poznatků 

v praxi – balóny 

- měří atmosférický tlak dostupnými měřidly 

 

Vlastnosti plynů 

Atmosférický tlak 

Torricelliho pokus 

Měření atmosférického tlaku, změny 

atmosférického tlaku 

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře 

Země 

Tlak plynu v uzavřené nádobě - přetlak a 

podtlak 

Manometr 

duben 

zeměpis – atmosféra 

Země 

tělesná výchova, 

přírodopis  – tělesná 

zátěž ve 

„vysokohorském 

prostředí“ 

dějepis  – vynález 

balónů, vzducholodí, 

letadel 

chemie – chemické 

prvky (vodík, 

dusík,…) 

svět práce  – 

příprava pokrmů ve 

vyšších 

nadmořských 

výškách 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

2.1(Torricelli, 

Archimédes) 

 

3.1 (atmosféra - 

znečištní, ozónová 

díra) 

žák 

- pracuje s pojmy světelný zdroj, optické 

prostředí, šíření světla 

 

Zdroje světla,  jeho šíření v různých 

optických prostředích 

Stín a jeho vznik 

Rychlost šíření světla 

květen, červen 

matematika  – přímá 

úměrnost, osová 

souměrnost 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 
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- třídí světelné zdroje a optická prostředí dle 

jejich vlastností pomocí jednoduchých 

pokusů 

- zná hodnotu rychlosti světla ve vakuu, 

pracuje s informací, že v ostatních 

prostředích se světlo šíří menší rychlostí 

- vysvětlí vznik stínu i polostínu na základě 

jednoduchých pokusů,  

- vyjmenuje měsíční fáze, vysvětlí, jak 

vzniká zatmění Slunce a Měsíce 

- formuluje zákon odrazu světla, dokáže ho 

ověřit pokusem 

- využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém prostředí 

a zákona odrazu světla při řešení 

problémů a úloh 

- sleduje zobrazení tělesa rovinným 

zrcadlem, popíše na základě pozorování 

vlastnosti obrazu a graficky situaci 

znázorní 

- rozlišuje kulová zrcadla  

- sleduje zobrazení kulovými zrcadly a na 

základě pozorování popíše vlastnosti 

obrazu 

- vyjmenuje  použití zrcadel  v praxi 

- na pokusu pozoruje lom světla 

- rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve 

dvou různých prostředích, zda se světlo 

bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a 

využívá této skutečnosti při analýze 

průchodu světla čočkami 

- sleduje tělesa zobrazená čočkami, popisuje 

na základě pozorování vlastnosti obrazu 

- rozlišuje čočky a popíše jejich užití v praxi 

Měsíční fáze, zatmění Slunce a Měsíce 

Odraz světla (zákon odrazu) 

Zobrazení předmětu rovinným a kulovými 

zrcadly 

Lom světla 

Čočky a jejich užití 

Rozklad bílého světla optickým hranolem 

výtvarná výchova  – 

využití světla a stínu 

zeměpis – měsíční 

fáze 

tělesná výchova – 

míčové hry (odraz 

míče) 

přírodopis – lidské 

oko, lupa, mikroskop 

 

výchova ke zdravým 

vztahům - 

bezpečnost 

silničního provozu 

 

 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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- sleduje a popíše rozklad světla na hranolu, 

dokáže jej znázornit graficky,   tyto 

poznatky aplikuje na použití v přírodě – 

duha 

 

 

8. ročník 

 

Tematické okruhy:   Energie, Elektromagnetické a světelné děje 

 

Výstupy z RVP: 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- určí, kdy člověk nebo těleso koná práci na 

konkrétních příkladech 

- uvádí hl. jednotky práce, výkonu, energie 

- používá vztah pro výpočet mech. práce a                      

výkonu při řešení úloh 

-  objasní souvislost mezi konáním práce a 

pohybovou resp. polohovou energií tělesa 

- užívá vztah pro polohovou energii tělesa při 

řešení problému 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Mechanická práce a výkon 

Polohová a pohybová energie - jejich 

vzájemná přeměna 

září - říjen 

tělesná výchovy – 

běhy, vrhy, skoky 

výchova ke zdravým 

vztahům – bezpečné 

chování v některých 

životních situacích 

svět práce – práce se 

dřevem, s kovy a 

plasty 

dějepis – vynálezy a 

vynálezci v 

novověku 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1 (Joule, Watt) 

 
3.1, 3.2 (energie 

větru, vody) 
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žák 

- charakterizuje vnitřní energii tělesa jako 

celkovou polohovou a pohybovou energii 

částic 

- uvádí možnosti změny vnitřní energie na 

příkladech z praxe 

- charakterizuje teplo jako změnu vnitřní 

energie při tepelné výměně 

- diskutuje o formách tep. výměny a uvádí 

příklady z praxe 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Vnitřní energie tělesa 

Změna vnitřní energie tělesa při konání 

práce, při tepelné výměně 

Teplo 

Zvětšení vnitřní energie při pohlcení 

tepelného záření 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

listopad 

tělesná výchova – 

běhy, vrhy, skoky 

výchova ke zdravým 

vztahům – způsoby 

oblékání v různých 

situacích 

svět práce – řezání, 

vrtání, pilování, 

tvarování plastů 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

3.1, 3.2 (energie 

slunečního záření) 

žák 

- rozlišuje a charakterizuje základní 

skupenské přeměny látek, využívá znalosti 

při objasňování jevů v přírodě 

- popíše hlavní faktory, na nichž závisí 

teplota varu kapaliny, nasycenost vzduchu 

vodní parou a objasňuje jevy spojené 

s kapalněním vodní páry ve vzduchu 

- vysvětlí a na modelech demonstruje funkce 

spalovacích motorů 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Tání a tuhnutí 

Vypařování a var 

Kapalnění 

Sublimace a desublimace 

Anomálie vody 

Spalovací motory, obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie 

 

 

 

 

prosinec - leden 

tělesná výchova – 

zimní sporty 

přírodopis – ptáci – 

létání (stoupavé 

vzdušné proudy) 

svět práce – chování 

materiálů při 

různých teplotních 

situacích 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

3.1, 3.2 (motory)  

 

žák 

- popíše model atomu, pojmenuje jeho části i 

částice v nich 

- uvede druh elektrického náboje protonu, 

elektronu a neutronu 

- uvede, čím se liší atomy různých prvků 

- popíše vznik kladného  a záporného iontu a 

vysvětlí rozdíl mezi ním a neutrálním 

atomem 

 

Elektrování těles při vzájemném dotyku 

Elektrické pole 

Model atomu 

Atomy různých chemických prvků, ionty 

elektrický náboj a jeho jednotka 

Elektrická síla a elektrické pole 

Elektrometr 

únor - březen 

chemie – těkavé a 

hořlavé kapaliny 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1 (Coulomb) 
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- vysvětlí a na jednoduchých pokusech ověří 

jev elektrování těles 

- ověří existenci el. pole, charakterizuje el. 

sílu jako působení el. pole na těleso 

- spojuje elektrický náboj s existencí částic 

s kladným a záporným nábojem ve stavbě 

atomů 

- pracuje s  pojmem elementární náboj 

 

 

žák 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého 

- vyjmenuje zdroje elektrického napětí 

- změří el. proud a napětí 

- uvede hl. jednotku el. napětí, proudu 

- rozdělí látky na vodiče a izolanty podle 

jejich vlastností 

- sestavuje jednoduchý i rozvětvený  el. 

obvod dle schématu (kreslí schéma el. 

obvodu) 

- charakterizuje el. proud jako usměrněný 

pohyb volných nabitých částic, objasní jeho 

podstatu u kovů, kapalin 

- pracuje s pojmem elektrický odpor, objasní, 

jaká je vztah mezi elektrickým odporem, 

proudem a napětím 

- objasní podstatu reostatu a používá ho 

k regulaci proudu 

- pracuje se  vztahem pro výpočet el. energie 

a výkonu 

 

Elektrický obvod 

El. vodiče a izolanty 

Zdroj napětí, spotřebič, spínač,  schematické 

značky el.   součástek 

El. proud, napětí, odpor 

El. proud v kovech, kapalinách a plynech 

Reostat 

El. energie, výkon 

Tepelné účinky elektrického proudu 

 

březen - červen 

tělesná výchova – 

zimní sporty 

svět práce – úspory 

energie v 

domácnosti, 

příprava pokrmů 

výchova ke zdravým 

vztahům – první 

pomoc při úrazu el. 

proudem 

svět práce 

elektrotechnické 

obvody, řezání 

pěnového 

polystyrenu 

dějepis – 

vědeckotechnická 

revoluce v 19. století 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1 (Ampér, Volt, 

Ohm) 
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9. ročník 

 

Tematické okruhy:   Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír 

 

Výstupy z RVP: 
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole 

v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- uvede druhy mag. pólů cívky s proudem 

a načrtne průběh indukčních čar u cívky s 

proudem 

- popíše stejnorodé a nestejnorodé mag. 

pole 

- vysvětlí složení a funkci stejnosměrného 

elektromotoru 

- demonstruje, popíše a vysvětlí 

elektromagnetickou indukci a její 

praktické využití – vznik střídavého 

proudu 

- dokáže určit periodu a kmitočet 

střídavého proudu či napětí, vyznačí na 

uvedeném časovém průběhu střídavého 

proudu 

- měří velikost střídavého proudu a napětí  

 

Magnetická síla, elektromagnet 

Elmag. indukce 

Vznik střídavého proudu 

Efektivní hodnoty SS napětí a proudu 

Generátory elektrické energie 

Transformátor elektromotory 

Výroba a přenos elektrické energie 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

 

září - listopad 

zeměpis – určování 

světových stran, 

elektrorozvodné 

soustavy 

přírodopis – vliv 

elmg. pole na živé 

organismy 

svět práce – 

elektrotechnické 

obvody, el. spotřebiče 

v domácnosti, 

příprava pokrmů 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.2, 3.1, 3.2 (vliv 

energetických 

zdrojů na životní 

prostředí, včetně 

evropské 

perspektivy) 
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- objasní stavbu a funkci transformátoru a 

využívá vztah pro výpočet poměru N a U 

v transformátoru 

- popíše rozvodnou síť 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

žák 

- na základě pokusu popíše elektrolýzu, 

prokáže znalost pojmu elektroda, 

elektrolyt 

- popíše princip jiskrového elektrického 

výboje, elektrického oblouku a výboje ve 

zředěných plynech 

- popíše princip blesku a nebezpečí z toho 

plynoucí 

- rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností 

- objasní podstatu PN přechodu, funkci 

polovodičové diody 

- popíše základy činnosti dalších 

jednoduchých polovodičových součástek 

 

Vedení elektrického proudu kapalinami 

Akumulátory, elektrolýza 

Vedení elektrického proudu v plynech 

Výboje v plynu, blesk 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 

Polovodič typu P a N 

Polovodičová dioda 

Svítidla, fotodioda, termistor, fotorezistor 

listopad - prosinec 

přírodopis – obsah 

kyselin v ovoci 

chemie – elektrolyt, 

elektrolýza, křemík, 

další prvky periodické 

tabulky 

svět práce – 

elektrotechnické 

obvody 

výchova k občanství – 

význam využití 

sluneční energie pro 

životní prostředí, 

ochrana životního 

prostředí 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

3.2  

žák 

- ovládá základy (zásady) bezpečného 

zacházení s elektrickými spotřebiči 

- objasní význam značek na štítku 

elektrických přístrojů 

- popíše vznik zkratu a jeho nebezpečí 

- ovládá nejdůležitější bezpečnostní 

předpisy a zásady před úrazem 

elektrickým proudem 

- zná zásady první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem 

 

Bezpečné chování při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

Elektrické spotřebiče v domácnosti 

Zkrat 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

První pomoc při úrazu elektrickým 

proudem 

leden 

svět práce – 

elektrotechnické 

obvody, 

elektrotechnické 

spotřebiče v 

domácnosti 

výchova ke zdravým 

vztahům  – nebezpečí 

požáru při zkratu 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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- uvádí telefonní čísla důležitá pro pomoc 

při úrazu elektrickým proudem 

svět práce – příprava 

pokrmů 

přírodopis – první 

pomoc při úrazu 

elektrickým proudem 

žák 

- popíše elektromagnetickou vlnu 

- vysvětlí pronikání elektromagnetických 

vln za překážku 

- uvede druhy elektromagnetických vln a 

zná jejich použití 

- uvede nejdůležitější zdroje záření 

 

Elektromagnetické vlny a záření 

Zdroje záření 

leden - únor 

zeměpis – určování 

zeměpisné polohy - 

GPS 

přírodopis  – vliv 

elektromagnetických 

vln na živé organismy 

svět práce – příprava 

pokrmů, elektrické 

spotřebiče v 

domácnosti 

zeměpis – atmosféra 

Země 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
 

žák 

- pracuje s pojmy jaderná energie, 

radionuklidy a uvádí jejich rozdělení na 

přírodní a umělé 

- definuje jaderné záření 

- uvádí způsoby ochrany před jaderným 

zářením 

- charakterizuje štěpení jádra atomu jako 

jeho rozpad na více částí 

- uvede hlavní části jaderné elektrárny a 

vysvětlí řetězovou reakci 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Popis atomu 

Jaderná energie,  

Štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná 

elektrárna;  

Ochrana lidí před radioaktivním zářením 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

únor - březen 

chemie – složení 

atomů, vznik iontů, 

náboj iontů, chemické 

vazby mezi atomy, 

protonové číslo, 

radioaktivita 

přírodopis – 

geologické doby 

(určování stáří 

hornin), ozařování 

potravin, léčba nádorů 

výchova k občanství – 

ochrana životního 

prostředí, pochopení 

principu přístrojů 

užívaných člověkem  

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.2, 3.1, 3.2 (vliv 

energetických 

zdrojů na životní 

prostředí, včetně 

evropské 

perspektivy) 
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zeměpis – atomové 

elektrárny 

- žák  

- charakterizuje zdroj zvuku jako chvějící 

se těleso vyvolávající rozruch 

- rozlišuje rychlosti zvuku v závislosti na 

prostředí a na teplotě prostředí, kde se 

zvuk šíří 

- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 

kvalitativně analyzuje příhodnost 

daného prostředí pro šíření zvuku 

- definuje tón 

- charakterizuje hlasitost zvuku a vyvodí 

závěry mezi hlasitostí, vzdáleností 

našeho ucha od zdroje a prostředím, v 

němž se zvuk šíří 

- vysvětlí hluk, odraz zvuku a objasní 

vznik ozvěny 

- posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 

- navrhne, jak zmenšíme nadměrný hluk 

 

Vlastnosti zvuku – látkové prostředí 

jako podmínka vzniku šíření zvuku,  

Zdroje zvuku 

Rychlost šíření zvuku v různých 

prostředích;  

Odraz zvuku na překážce, ozvěna; 

pohlcování zvuku 

Ústrojí hlasové a sluchové 

Slyšitelnost, hlasitost 

Záznam zvuku a jeho reprodukce 

Ultrazvuk, infrazvuk 

 

duben 

chemie – síla mezi 

atomy a molekulami 

hudební výchova – 

tóny, ladička, hudební 

nástroje, tvary 

koncertních síní, 

ozvěna 

přírodopis – hlasivky, 

lidské ucho, netopýr, 

delfín, slon, velryba, 

frekvence křídel ptáků 

za letu ptáků 

český jazyk – fonetika 

zeměpis – měření 

vzdáleností 

výchova k občanství – 

ochrana před 

nadměrným hlukem 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

3.1, 3.2 (vliv 

nadměrného hluku 

na životní prostředí) 

 

žák 

- popíše způsoby měření základních 

meteorologických veličin a přístroje k 

jejich měření 

- orientuje se na mapě s údaji o počasí 

- objasní příčiny vzniku „ozonové díry“ a 

skleníkového efektu 

Meteorologie 

Základní meteorologické jevy a jejich 

měření (vlhkost vzduchu, srážky, tlak 

vzduchu, teplota vzduchu) 

Problémy znečištění atmosféry 

květen - červen 

výchova k občanství – 

ochrana životního 

prostředí 

zeměpis – atmosféra, 

proudění větru, 

orientace na mapě 

chemie – sloučeniny 

oxidů, freony 

přírodopis – kůže, 

vliv záření na člověka 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

3.1 

- žák  

Jednotky délky v astronomii 

Sluneční soustava 

květen - červen 

zeměpis – stavba a 

pohyby Země, 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 
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- objasní pomocí poznatků o gravitačních 

silách pohyb planet kolem Slunce 

a měsíců planet kolem planet  

- objasní souvislost jednotek užívaných v 

astronomii a na Zemi 

- popíše sluneční soustavu 

- má základní orientaci na obloze 

- uvádí přístroje užívané při zkoumání 

Země a vesmíru 

Naše galaxie, souhvězdí a hvězdy 

Kosmonautika 

orientace na mapě, 

kosmické sondy 

chemie – periodická 

soustava prvků 

dějepis – antičtí 

bohové, přírodní 

filozofové, pohled 

církve na vznik 

sluneční soustavy, 

Tychu de Braha, 

Galileo Galilei, 

Mikoláš Kopernik 

přírodopis – vznik 

minerálů na Zemi 

k naplňování 

výstupů 

průřezových témat: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

2.1. 

 

 


