
TEMATICKÝ PLÁN 

 

Vyučovací předmět: FYZIKA 

Třída:   4.A, 4.B 

Školní rok:  2014 / 2015 

Vyučující:  Lenka Plachtová 

Hodinová dotace: 2 hodiny za týden + 1 hodina cvičení za 2 týdny 

 

 

1. Tepelné děje (16 h)       září - listopad 

Vnitřní stavba látek       

Vnitřní energie těles. Teplo      

Tepelná výměna        

Změna skupenství látek       

Tepelné motory  

       

2. Elektromagnetické děje (38 h)      listopad - duben 

Elektrické vlastnosti látek      

Vedení el. proudu v pevných látkách (kovy, polovodiče)  

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech    

Elektrické napětí a proud       

Zdroje elektrického napětí      

Ohmův zákon. Elektrický odpor      

Elektrické obvody       

Elektrická energie. Výkon el. proudu      

Magnetické vlastnosti látek      

Elektromagnetická indukce      

Přeměny elektrické a magnetické energie    

Střídavý el. proud        

Výroba, přenos a spotřeba elektrické energie    

Energetické zdroje, úspory energie     

     

3. Kam směřuje fyzika? (8 h)      květen - červen 

Metody fyzikálního poznávání světa     

Historie fyz. poznávání světa. Důležité fyz. objevy a vynálezy  

Současný fyzikální obraz světa      

Budoucnost fyziky 

       

4. Závěrečné opakování a shrnutí učiva (4 h)    červen 

 

 

Studijní literatura: 

Rauner K. a kol.: Fyzika pro 8. roč.ZŠ a tercie víceletého gymnázia, Fraus Plzeň 

Rauner K. a kol.: Fyzika pro 9. roč.ZŠ a kvartu víceletého gymnázia, Fraus Plzeň 

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ (1.-3. díl), Prometheus Praha 

Kolářová R. a kol.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ, Prometheus Praha 

Kolářová R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ, Prometheus Praha 



Rozvržení výuky ve cvičení z fyziky: 

 

1. Seznámení s řádem laboratoře fyziky, bezpečnostními předpisy, pravidly první pomoci. 

Poučení o nebezpečí požáru (TC)     září 

2. Základy fyzikálních měření. Příprava a zpracování měření (TC) září 

3. Chyby měření. Výpočet fyz. veličiny pomocí změřených veličin (TC) říjen 

4. Vnitřní energie těles. Teplo (TC)      říjen 

5. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky (LC)   listopad 

6. Výpočet skupenského tepla látek (TC)     listopad 

7. Určení měrného skupenského tepla tání ledu (LC)   prosinec 

8. Tepelné motory (práce s internetem) leden 

9. Pravidla bezpečnosti při práci s el. proudem. Základy měření elektrických veličin. 

Jednoduché el. obvody (TC)      leden 

10. Ohmův zákon. Elektrický odpor. Složité obvody (TC) únor 

11. Určení elektrického odporu rezistoru (LC)    březen 

12. Elektrická energie. Výkon el. proudu (TC)    březen 

13. Určení voltampérové charakteristiky žárovky (LC) duben 

14. Výroba elektrické energie. Typy elektráren. Situace v ČR.  

(práce s internetem) duben   

15. Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody (LC) květen  

16. Budoucnost fyziky. Nanotechnologie (práce s internetem)  květen  

17. Rezerva, opakování učiva (TC)      červen 


