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

pozná zdroj sv�tla jako t�leso, rozliší bodový a plošný 
zdroj sv�tla,dokáže poznat p�íklady optických prost�edí, 
vysv�tlí vznik rozbíhavého a rovnob�žného svazku 
paprsku pomocí clony a  vznik stín� za t�lesem,vysv�tlí 
vznik zatm�ní Slunce a M�síce

P�ímo�aré ší�ení sv�tla
sv�telné zdroje, optické prost�edí, sv�telný paprsek, stín, m�sí�ní fáze, zatm�ní Slunce 
a M�síce, rychlost sv�tla

P�- Fyzikální a chemické 
vlastnosti minerál� /9.t�./
P�-Slune�ní soustava 
/6.t�./

vysv�tlí zákon odrazu sv�tla, umí objasnit princip 
zobrazení p�edm�tu rovinným zrcadlem, duté a kulové 
zrcadlo a pojmy jako ohnisko a ohnisková vzdálenost, 
zná paprsky význa�ného sm�ru na kulovém zrcadle a 
aplikuje je p�i principu zobrazení p�edm�tu kulovým 
zrcadlem

Odraz sv�tla na rozhraní dvou prost�edí
zobrazení zrcadlem, odraz sv�tla na rovinném rozhraní dvou prost�edí, zobrazení 
p�edm�tu rovinným zrcadlem, kulová zrcadla, odraz paprsk� význa�ného sm�ru na 
kulovém zrcadle, zobrazení p�edm�tu kulovým zrcadlem

objasní úhel dopadu a úhel lomu paprsku na rozhraní 
dvou prost�edí, lom od kolmice �i ke kolmici, 
charakterizuje pojem mezní úhel, rozpozná spojku a 
rozptylku a ur�í u nich pojmy jako ohnisko a ohnisková 
vzdálenost,  paprsky význa�ného sm�ru na tenké spojce 
a rozptylce a aplikuje je p�i principu zobrazení tenkou 
�o�kou, princip zobrazení lupou a tenkou �o�kou, 
krátkozrakost a dalekozrakost oka a podstata jejich 
odstran�ní, lom sv�tla na optickém hranolu

Lom sv�tla na rozhraní dvou optických prost�edí
zobrazení tenkou �o�kou, lom sv�tla na rovinném rozhraní dvou optických prost�edí, 
úplný odraz sv�tla, �o�ky, pr�chod paprsku význa�ného sm�ru, zobrazení p�edm�tu 
tenkou �o�kou, optické vlasnosti oka, optické p�ístroje, roklad sv�tla optickým hranolem

P�- Fyzikální a chemické 
vlastnosti minerál� /9.t�./
P�-Oko /8.t�./

umí používat hlavní jednotku práce, výkonu a jednotky 
odvozené, zná vztahy pro �ešení úloh, vysv�tlí pojmy 
energie polohová a kynetická aumí  �ešit jedn. 
úlohy,objasní práci na naklon�né rovin� nebo kladce p�i 
zvedání t�lesa

Práce a energie
mechanická práce, výkon, mechanická práce p�i zvedání t�lesa na pevné kladce a 
naklon�né rovin�, pohybová energie t�lesa, polohová energie t�lesa, p�em�na pohybové 
a polohové energie a zákon zachování energie

výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech -
Objevujeme Evropu a sv�t

D- osvícenství /8.t�./

objasní pojmy:vnit�ní energie t�lesa jako celková 
polohová a pohybová energie �ástic, vnit�ní energie 
t�lesa a její zm�na a formy energie v p�írod�, tepelná 
vým�na, vedení, proud�ní, zá�ení vše umí aplikovat v 
praxi

Vnit�ní energie
vnit�ní energie t�lesa, zm�na vnit�ní energie t�lesa p�i konání práce a p�i tepelné 
vým�n�, m�rná tepelná kapacita
Elektrárny

Ch- paliva /9.t�./
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vysv�tlí pojmy p�ijaté nebo odevzdané teplo t�lesem, 
m�rná tepelná kapacita, základní skupenské pom�ry - 
tání, tuhnutí, kapaln�ní, vypa�ování, sublimace, 
desublimace, var, skupenské teplo tání, objasní hlavní 
faktory na nichž závisí rychlost vypa�ování a varu 
kapaliny

Teplo. Zm�na skupenství
teplo, teplota, tání a tuhnutí, vypa�ování a zkapaln�ní, var, sublimace a desublimace, var 
za sníženého a zvýšeného tlaku, anomálie vody

P�-geologické d�je /9.t�./
P�- hydrosféra /6.t�./
Ch- sm�si /8.t�./

vysv�tlí p�íklady periodických jev� z praxe a p�írody, 
vysv�tlí pojem frekvence, na �em závisí, matematické 
kyvadlo,umí  odlišit tón od hluku,objasní pojmy: výška 
tónu, odraz zvuku, vznik ozv�n

Zvukové jevy
periodické d�je, kmitavý pohyb, závislost T a f kmitání t�lesa na tuhosti pružiny a na 
hmotnosti, matematické kyvadlo, zvuk, zdroje zvuku, ší�ení zvuku, tón, výška a kmito�et, 
hlasitost zvuku, odraz zvuku

objasn�ní pojm� slune�ní soustavy,vysv�tlí st�ídání dne 
a noci otá�ením Zem� kolem své osy a st�ídání ro�ních 
období obíhání Zem� kolem Slunce, vymezení hlavní 
složky slune�ní soustavy,objasní základní strukturu 
Slunen�ní soustavy, vznik m�sí�ních fází, odlišení 
hv�zdy od planety, pochopí mapu hv�zdné oblohy

Vesmír
slune�ní soustava, pohyby t�les slune�ní soustavy, Slunce, Zem�, M�síc, orientace na 
obloze, hv�zdy

výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech -
Objevujeme Evropu a sv�t

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

Poznámky:

Laboratorní práce:

sv�tlo, sv�telné jevy
p�emeny energií
zm�ny skupenství
zvuk
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Pr��ezová témata:

Ostatní:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a sv�t)


