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Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět fyzika má časovou dotaci dvě hodiny týdně v 6. až 9. ročníku. Výuka 

probíhá ve třídách nebo v laboratoři, podle možnosti ve skupinách, a jejím obsahem je 

naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru fyzika stanovených RVP pro základní 

vzdělávání a související s očekávanými výstupy průřezových témat.  Fyzika je předmět, který 

pomáhá rozvíjet poznávací schopnosti žáků, učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy 

související s poznáváním přírody a s praktickým životem. Žáci jsou vedeni k bezpečnému 

a ekonomickému využívání energetických zdrojů a podobně, k ochraně přírody a vlastního 

zdraví, k samostatnosti při vyhledávání nových informací. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žák chce poznávat nové věci 

 dokáže vyhledávat informace, chápat je v celkových souvislostech 

 žák zvládá termíny, symboly, znaky 

 žák samostatně pozoruje, vyvozuje závěry 

 je schopen sám se zhodnotit, najít nové cesty 

 žák pracuje systematicky 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žák si umí uvědomit problémovou situaci, najít přiměřené řešení 

 je schopen obhájit své rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 

 žák dokáže souvisle a výstižně formulovat své myšlenky 

 žák je schopen mluvit s jinými lidmi, argumentovat a zachovávat pravidla slušnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

 žák se učí spolupracovat ve skupině 

 předávat nebo přebírat zkušenosti, pomoc i kritiku 

 vytváří dobré mezilidské vztahy 



 
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 

 
 

340 

Kompetence občanská 

 žák chápe základní pravidla pro soužití mezi lidmi, zná svá práva a povinnosti 

 žák je hrdý na naše kulturní dědictví 

 chápe ekologické souvislosti 

 

Kompetence pracovní 

 žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

 respektuje práci svou i ostatních 

 dodržuje stanovená pravidla 

 poznatky využívá také k rozhodnutí o volbě profese nebo k naplnění podnikatelského 

záměru 


