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

žák odliší klid a pohyb t�lesa jako stálost jeho polohy k 
jinému t�lesu,vysv�tlí  pojem trajektorie, rozdíl mezi 
trajektorií a dráhou,umí  základní a odvozené jednotky, 
pochopí rozd�lení pohyb�

Pohyb t�lesa
klid a pohyb t�lesa, trajektorie a dráha, druhy pohybu

umí vysv�tlit a sestrojit graf závislosti dráhy na �ase p�i 
rovnom�rném pohybu, umí �ešit jednoduché  p�íklady

Rovnom�rný a nerovnom�rný pohyb
rychlost rovnom�rného pohybu, dráha p�i rovnom�rném pohybu t�lesa, pr�m�rná 
rychlost nerovnom�rného pohybu

multikulturní výchova-
lidské vztahy

M- slovní úlohy o pohybu 
/8.t�./

vysv�tlí pojmy:orientovaná úse�ka, velikost, sm�r 
p�sobišt�, veli�ina G a její jednotky, umí charakterizovat 
jednotku Newton

Síla a její m��ení
síla a její znázorn�ní, jednotky síly, gravita�ní síla a hmotnost t�lesa, m��ení síly, slom�r

P�-geologické d�j� /9.t�./
D- osvícenství /8.t�./

žák umí graficky i výpo�tem nalést výslednici dvou sil 
stejného a opa�ného sm�ru, charakterizovat t�žišt� 
t�lesa, ur�it polohu t�žišt�, objasnit rozdíl mezi tíhou a 
gravita�ní silou t�lesa, vysv�tlit podstaty prvního, 
druhého, t�etího pohybového zákona, aplikovat 
Newtonovy zákony v praxi

Skládání a rozkládání sil
skládání dvou sil stejného sm�ru, skládání dvou sil opa�ného sm�ru, skládání dvou a 
více sil r�zného sm�ru, První Newton�v zákon, Druhý Newton�v zákon, T�etí Newton�v 
zákon

odjasní pojmy:rameno síly, p�sobišt� a osa otá�ení, 
rovnováha na páce, kladka, pochopí a umí aplikovat 
kladka v praxi, rovnoramenné váhy, princip naklon�né 
roviny

Jednoduché stroje
páka, kladka, rovnoramenné váhy, naklon�ná rovina

multikulturní výchova-
lidské vztahy

vysv�tlí pojmy:tlaková síla a vztah pro její výpo�et, 
zv�tšení a zmenšení tlaku v praxi,umí používat jednotky 
tlaku 

Tlak
tlaková síla, tlak,. tlak v praxi

P�-geologické d�j� /9.t�./

umí objasnit,že t�ecí síla je p�ímo um�rná tlakové - 
souvislost s materiálem a drsností, umí m��it t�ecí síly a 
aktivn� používat jednotky

T�ení
t�ecí síla, m��ení t�ecí síly, t�ení v praxi

vysv�tlí podstatu Pascalova zákona, charakterizuje 
hydrostatický tlak,umí využít Pascal�v zákon,objasní 
ú�inky gravita�ní síly na kapalinu a vznik tlakové síly p�i 
pono�ení t�lesa do kapaliny, vysv�tlí podstatu 
Archimedova zákona a potáp�ní t�les

Mechanické vlastnosti kapalin
Pascal�v zákon, hydraulická za�ízení, ú�inky gravita�ní síly Zem� na kapalinu, 
hydrostatický tlak, vztlaková síla p�sobící na t�leso, Archimed�v zákon, potáp�ní, 
plování a vznášení stejnorodého t�lesa

D- �ecká kultura /6.t�./
     Osvícenství /8.t�./
KFJ1- francouzská v�da 
a technika /9.t�./

umí charakterizovat atmosferický tlak, p�etlak, podtlak, 
princip rtu�ového tlakom�ru, aneroidu, atmosferický tlak 
s nadmo�skou výškou, normální , tlak, manometr

Mechanické vlastnosti plyn�
Atmosféra Zem�, atmosferický tlak, m��ení a zm�ny atmosferického tlaku, vztlaková síly 
p�sobící na t�leso v atmosfé�e Zem�, tlak plynu v uzav�ené nádob�, manometr

Ch- vzduch /8.t�./
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

pohyb t�les
m��ení síly
Newtonovy pohybové zákony
kladka
kapaliny

Multikulturní výchova (lidské vztahy)


