
Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda, p�edm�t: fyzika, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

žák rozená vlastnosti jednotlivých látek a jejich p�í�iny Stavba látek
látky a t�lesa, vlastnosti pevných,kap.a plynných látek

osobnostní a sociální 
výchova - kreativita; 
kooperace a kompetice; 
hodnoty, postoje a 
praktická etika

umí m��it síly silom�rem,zná a objasní vlastnosti 
gravita�ního pole

Síla
vzájemné p�sobení t�les, gravita�ní síla, gravita�ní pole, m��ení síly, pružina, graf, 
silové p�sobení �ástic,stavba látek, atomy, molekuly

pozná rozdíl mezi p�írodním a um�lým magnetem, póly 
magnetu,vysv�tlí odpuzovámí a p�itahování, pochopí 
pojmy, S a J pól Zem� a jeho umíst�ní, princip kompasu

Magnetické vlastmosti látek
póly magnetu, magnetické pole, magnetizace látky, induk�ní �áry magnetické pole, 
magnetické pole Zem�

P�-Zem� a život /6.t�./
Z- Zem� jako vesmírné 
t�leso /6.t�./

vysv�tlí a popíše složení atomu, rozliší �ím se jednotlivé 
atomy liší, druhy elektrického náboje, kationt, aniont, 
neutrální atom,vysv�tlí silo�áry elektrického pole

Elektrické vlastnosti látek
elektrické pole, model atomu, elektrování t�les

Ch- �ásticové složení 
látek /8.t�./

umí používat základní jednotky a jejich díly M��ení délky, obsahu, objemu
p�evád�ní jednotek, základní a odvozené jednotky, m��ení objemu kapalin, m��ení 
objemu t�lesa

M- jednotky objemu /6.t�./

umí používat základní jednotky a jejich díly,dokáže 
pracovat s rovnoramennou váhou

M��ení hmotnosti t�les a kapalin
jednotky hmotnosti, porovnávání hmotnosti t�les, 

osobnostní a sociální 
výchova - kreativita; 
kooperace a kompetice; 
hodnoty, postoje a 
praktická etika

umí použít hlavní jednotky a jejich díly M��ení �asu
jednotky �asu, m��ení �asu

zná princip teplom�ru,umí zm��it teplotu t�lesa M��ení teploty t�les
teplom�r, jednotky teploty, m��ení teploty t�les, zm�na teploty vzduchu v pr�b�hu �asu

zná vztahy pro výpo�ty a umí je používat, aktivn� 
používá jednotek, umí �ešit po�etní úlohy

Hustota
hustota látky, výpo�et hustoty látky, výpo�et hmotnosti t�lesa, výpo�et objemu t�lesa Ch- Vlastnosti látek /8.t�./
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

magnety
m��ení objemu
m��ení hmotnosti
m��ení hustoty, m��ení teploty t�les

Osobnostní a sociální výchova (kreativita; kooperace a kompetice; hodnoty, postoje a praktická etika)


