
 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Fyzika 
 

 

Ročník: 8. 

 

Výstup 
 

Učivo  

Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, 

kurzy, projekty 

Poznámky 

 

 vyvodí že práce závisí nejen na síle, ale i na dráze 

 udělá si představu o velikosti práce 1 joule 

 pozná, že energie má různé formy 

 chápe proměny energií 

 zjistí, že páka je základem mnoha nástrojů i součástí 

živých organismů 

 pozná výhody kombinace pevné a volné kladky a 

kladkostroje 

 uvědomí si široké aplikace šroubu 

 rozumí pojmu mechanická práce a výkon, 

  dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci koná, 

s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při 

řešení problémů a úloh 

 z vykonané práce určí v jednoduchých případech 

změnu polohové a pohybové energie, je schopen 

porovnat pohybové energie těles na základě jejich 

rychlostí a hmotností 

 

 žák určí teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 vysvětlí změnu vnitřní energie při změně teploty 

 rozpozná formy tepelné výměny a umí uvést příklady 

z praxe 

Práce a energie 

Práce 

Výkon 

Energie 

Polohová energie 

Pohybová energie 

Přeměny energie 

Zákon zachování energie 

Perpetuum mobile 

Účinnost 

Páka jednozvratná a dvojzvratná 

Kladka a kolo na hřídeli 

Nakloněná rovina a šroub 

 

 

 

 

 

 

Tepelné jevy 

Vnitřní energie tělesa 

Teplo 

Změna vnitřní energie konáním 

práce 

 

M- vyjádření neznámé ze 

vzorce 

EV – železniční – silniční 

doprava, přetěžování kamiónů 

– škody na komunikacích 

 

OSV – záchrana tonoucího 

 

 

 

Pč – svět práce, volba 

povolání 

 

 

 

 

 

 

Př – anomálie vody a její 

význam pro život ve vodě 

koloběh vody 

M – výpočet neznámé ze 

vzorce, jednotky a jejich 

 

Stavba přehrad, 

sportovní 

potápění 

 

Výroba lodí, 

pantonových 

mostů 



 

 

Výstup 
 

Učivo  

Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, 

kurzy, projekty 

Poznámky 

dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného 

tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a 

změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) 

 rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude 

schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí, 

vypařování, var, kondenzace, sublimace a 

desublimace) 

 určí skupenské teplo tání u některých látek 

 zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, 

dokáže vysvětlit základní meteorologické děje 

 objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě 

 

 žák rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 

 zná podmínky šíření zvuku 

 chápe odraz zvuku, vysvětlí vznik ozvěny 

 odliší tón od hluku 

 rozumí pojmu hlasitost 

 určí možnosti jak omezit nepříznivý vliv nadměrně 

hlasitého člověka 

 

 

 

-žák porozumí základním pojmům atom, jeho stavba, 

molekula, iont 

 stanoví podmínky vzniku elektr. proudu v obvodu 

 změří proud ampérmetrem 

 rozezná bezpečné a nebezpečné zdroje napětí 

 změří napětí voltmetrem 

 osvojí si zásady bezpečnosti při práci s elektr. přístroji 

Vedení tepla 

Šíření tepla prouděním a zářením 

Tepelné motory 

Skupenské přeměny 

Tání a tuhnutí 

Var 

Sublimace a desublimace 

 

 

 

 

 

Zvukové jevy 

Vlastnosti pružných těles 

Kmitavý pohyb 

Kmitání pružných těles 

Vlnění příčné a podélné 

Zvuk, zdroje zvuku 

Vnímání zvuku, hlasitost 

Záznam a reprodukce zvuku 

Ultrazvuk, infrazvuk 

 

Elektrický proud 

Elektrický náboj 

Elektrický proud a jeho příčiny 

Měření elektrického proudu 

Ohmův zákon 

Elektrický odpor 

Závislost odporu na teplotě 

Zapojování rezistorů 

převody, kalorimetrická 

rovnice 

EGS- tepelná izolace- -šetření 

energií 

GS-globální oteplování Země-

skleníkový efekt 

Ch – sublimace, desublimace 

EV-změny skupenství- 

předpověď počasí, voda 

Př – vodní živočechové 

 

 

Př – stavba ucha a jeho 

funkce, škodlivost zvuku pro 

lidské zdraví 

 hluk, nadměrná hladina 

zvuku 

 

 

 

 

 

Ch – částicové složení látek, 

galvanický článek 

M – fyzikální výpočty 

VkZ – bezpečné zacházení s 

el. spotřebiči, první pomoc při 

úrazu 

 

 



 

 

Výstup 
 

Učivo  

Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, 

kurzy, projekty 

Poznámky 

doma i ve škole 

 umí poskytnout základní první pomoc při zástavě 

srdce a dechu 

 sestaví jednoduchý a rozvětvený el. obvod 

 používá Ohmův zákon při výpočtech 

 volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí 

 odliší zapojení vedle sebe a za sebou 

 využije získané poznatky k praktickému měření 

Reostat, potenciometr 

Vnitřní odpor zdroje 

Zapojování zdrojů elektrického 

proudu 

Výkon elektr. proudu 

Elektrická energie 

Jak pracují elektrické spotřebiče 

Výroba elektrické energie 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky : sada folií pro zpětný projektor, sada pro hydromechaniku, kádinky, odměrné válce, hustilka, aneroid, spojité   

nádoby, siloměr, deformační manometr, kalorimetr, teploměr, digitální teploměr, kahan, glóbus 

 
 


