
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

341 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 změří vhodně zvolenými měřidly některé 

důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa  

 uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

 předpoví, jak se změní délka či objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 

 využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 

 

 

 

 

 skupenství látek 

 měřené veličiny 

 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, 

řešení konfliktu 

 

6. 

EV 

- základní podmínky 

života 

LP – hmotnost, hustota, teplota 

skupinová práce-žákovské 

pokusy 

pomůcky: válce, váhy, stopky, 

délková měřidla, siloměry 

práce s tabulkami, teploměrem, 

hustoměrem  

demonstrace délkové roztažnosti 

Ch, Př, M  

PNJ 1, 2, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 změří velikosti působící síly  gravitační pole 

 gravitační síla 

6. 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

EV 

- základní podmínky 

života 

tabulky, náčrtky, olovnice, 

vodováhy, siloměry 

skupinové práce žáků 

M, Z 

PNJ 1 

 sestaví správně podle schématu 

elektrický obvod a analyzuje správně 

schéma reál. obvodu 

 elektrický obvod  MeV 
- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

práce se schématy, náčrtky 

využití el. stavebnic 

skup. práce žáků 

M 

PNJ 1 

 využívá prakticky poznatky o působení 

magnet pole na magnet a cívku 

s proudem 

 el. a magnet. pole MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

využívá stavebnic pro elektřinu 

ukázky elektromotorů, jističů, 

měřících přístrojů 

práce s magnet. stavebnicemi 

kompasy, buzoly, elektroskopy 

Z 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozhodne, jaký druh těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu 

 využívá s porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného 

pohybu těles 

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní jednoduché situaci 

dráhy sil působících na těleso, jejich 

velikost, směry a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony pro 

objasňování či předvídání změn pohybu 

těles při působení stálé výsledné síly 

v jednotlivých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích 

síly při řešení praktických problémů 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 pohyby těles 

 tlaková síla a tlak 

 gravitační pole 

 třecí síla 

 výslednice sil 

 Newtonovy pohybové zákony 

 páka, kladka 

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

7. 

OSV 

- komunikace 

VDO 

- občanská společnost 

a škola 

MuV 

- lidské vztahy 

práce s grafy, tabulkami, 

siloměrem 

řešení praktických úloh 

ukázky ložisek 

LP-tření, páka, těžiště 

Žákovská hra na vynálezce (jak 

změnit tlak) 

žákovské pokusy se stavebnicí 

internet-jednoduché stroje a 

historie 

řešení praktických úloh, využití 

náčrtků 

Z, Př, M, D 

PNJ 1, 8, 10 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro řešení 

konkrétních praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působících na 

těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 Pascalův zákon 

 hydrostat. a atmosfér. tlak  

 Archimédův zákon 

OSV 

- kooperace 

a kompetice 

VDO 
- občanská společnost 

a škola 

využití křížovek, modelů-lis, 

barometr, tlakoměry, náčrtky 

LP-Archimédův zákon 

M, Př 

PNJ 1, 8, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém prostředí 

a zákona odrazu světla při řešení 

problémů a úloh 

 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 

 vlastnosti světla 

7. 

MeV 

- krit. čtení a vnímání 

mediál. sdělení 

práce s tabulkami - zvládnutí 

jednoduchých výpočtů 

využití modelu Země, Měsíce, 

Slunce, optických souprav pro 

žáky, nástěnného obrazu oka, 

periskopu 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 určí v jednotlivých případech práci - 

vykonanou silou a z ní určí změnu 

energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi 

výkonem vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie 

a jejich přenosu 

 při řešení konkrétních problémů a úloh 

určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté či odevzdané tělesem 

 hodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

na ŽP 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 

 

 

 

 formy energie 

 přeměny skupenství a svět nás 

zajímá 

 obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 

 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, 

řešení konfliktu 

 

8. 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

VDO 

- občan a stát 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

LP – měření vlastního výkonu, 

účinnost nakloněné roviny 

stavebnice mechaniky, 

teploměry, stopky, kalorimetr 

práce s tabulkami 

žákovské pokusy 

internet-žákovské příspěvky 

modely motorů 

M, D 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého 

a změří proud a napětí 

 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 

řešení praktických problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elektrické a magnetické pole 

8. 

VMEGS 

- objevujeme Evropu 

a svět 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy ŽP 

MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

LP - elektor.  

měřící přístroje, ověření Ohmova 

zákona 

využívání žákovských souprav-

skup.práce 

ukázky odporů, baterek, využití 

náčrtků 

video 

 využívá prakticky poznatky a cívku 

s proudem a o vlivu změny 

magnetického pole v okolí cívky na 

vznik indukovaného napětí v ní 

 

 

 

 

 

 

 

  M, Z, Ch 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie 

a jejich přenosu při řešení konkrétních 

problémů a úloh 

 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na ŽP 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 

 formy energie 

 

 ochrana přírody a životního 

prostředí – úcta k životu ve všech 

jeho formách, citový vztah člověka 

k přírodě, vnímání krásy 

a mnohotvárnosti přírody, 

zodpovědnost za životní prostředí 

9. 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

internet - výroba elektřiny, 

jaderná elektrárna 

LP - radioaktivní přeměny 

odborná literatura 

využití fotografií 

Z 

PNJ 1 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 

a kvalitativně analyzuje  

 příhodnost daného prostředí pro šíření 

zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 

 vlastnosti zvuku OSV 

- psychohygiena 

VDO 

- občan a stát 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá  

LP - vznik zvuku, vliv délky na 

frekvenci 

využití internetu - nové předpisy 

v ochraně před hlukem 

H, Ch 

PNJ 1, 10 

 zapojí polovodičovou diodu 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností  

 využívá prakticky poznatky o vlivu změny 

magnetického pole na vznik 

 indukované napětí 

 elektrické a magnetické pole VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

video 

internet-množství emisí 

konference ve třídě-Jak a z čeho 

budeme energii získávat 

v příštích letech 

demonstrace EMI 

LP-dioda 

využití elektrotechnických 

stavebnich 

Z, M, Př, Ch 

PNJ 1, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Fyzika 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 objasnění kvalitativně pomocí poznatků 

o gravitačních silách pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem 

planet 

 odliší hvězdu od planety na základě 

jejich vlastností  

 sluneční soustava  

 hvězdy 

9. 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

video 

odborné publikace 

mapy hvězdné oblohy 

Z, Př 

 


