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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Opakování učiva 6. ročníku Září  
           
- opakuje a systematizuje 
poznatky o měření 
fyzikálních veličin, 
procvičuje převody jednotek 
a sestavení el. obvodu 
 

 
Fyzikální veličiny, 
jednotky 
 
Elektrický obvod 
 

 

  
OVO: 
1,1p, 20, 14p 
 
 
 
 

Pohyb tělesa   
- objasní klid a pohyb tělesa 
vzhledem k jinému tělesu a  
z konkrétních příkladů 
pozná, zda je těleso v klidu 
či pohybu k jinému tělesu 
 
- změří dráhu uraženou 
tělesem 
 
- uvede jednotky času, 
změří čas 
 
- experimentálně určuje 
rychlost rovnoměrného 
pohybu či průměrnou 
rychlost nerovnoměrného 
pohybu 
 
- ze změřené dráhy a doby 
používá vztah pro rychlost 
v=s:t při řešení problémů a 
úloh 
 
- vyjadřuje grafem závislost 
dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a 
odečítá z něho hodnoty 
dráhy, času nebo rychlosti 
 
- převádí jednotky času, 
rychlosti a dráhy 
 
 

Relativita klidu a 
pohybu tělesa 
 
Měření dráhy a 
času 
 
Porovnání kon- 
krétních 
rovnoměrných a 
nerovnoměrných 
pohybů 
 
Dráha, čas, rychlost 
rovnoměrného 
pohybu 
 
Průměrná rychlost 
nerovnoměrného 
pohybu 
 
Úlohy o pohybu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
5, 6, 2p, 3p 
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Síla a její měření říjen  
- uvádí přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky síly  
newton, některé násobky a  
díly této jednotky 
 
- znázorňuje orientovanou 
úsečkou sílu o známé ve-
likosti, směru a působišti  
a určuje z orientované 
úsečky velikost působící 
síly a zapíše výsledek 
 
- změří danou sílu 
siloměrem 
 
- charakterizuje gravitační 
sílu 
 
- používá vztah mezi gravi- 
tační sílou a hmotností při 
řešení úloh 
 
- určuje graficky a 
výpočtem 
výslednici dvou sil působí-
cích na těleso ve stejných 
či opačných směrech 
 
- charakterizuje těžiště 
tělesa jako působiště 
gravitační síly působící na 
těleso a určuje 
experimentálně těžiště 
tělesa 
 
- využívá poznatek, že 
poloha těžiště v tělese 
závisí na rozložení látky 
v něm pro objasnění 
praktických situací 
 
- pozná, zda síly působící 
na těleso jsou v rovnováze 
 

Vzájemné působení 
těles a jeho 
projevy 
 
Síla, její jednotka 
znázornění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vztah mezi 
gravitační silou 
působící na těleso 
a hmotností tělesa 
 
Skládání dvou sil 
stejných a 
opačných směrů  
působících na 
těleso, rovnováha 
sil 
 
 
Těžiště tělesa a 
jeho vlastnosti 
 
Experimentální 
určování těžiště 

 OVO: 
7, 8, 4p, 5p 



 
- 3 - 

Posuvné účinky síly - Newtonovy pohybové  
zákony 

listopad  

- objasňuje podstatu 
prvního, druhého a třetího 
pohybového zákona 
 
- užívá pohybové zákony 
pro objasňování běžných 
situací i při řešení problémů 
a úloh  

Pohybové zákony -
první,druhý, třetí 
 
Pozorování kon- 
krétních experimen- 
tů potvrzujících 
platnost 
pohybových zákonů 

 
 

VmS/C    (INT) 

OVO: 
9 

Otáčivé účinky síly   prosinec  
- určuje rameno síly, je-li 
dáno působiště síly a osa 
otáčení tělesa 
 
- používá vztah pro moment 
síly M = F.a 
 
-vyjadřuje rovnováhu na pá-
ce  pomocí sil a momentů 
sil a využívá toho k objas- 
ňování funkce pák 

Rameno síly, 
moment síly 
a jeho jednotka 
 
Páka a její vlast- 
nosti 
 
Experimentální 
ověření rovnováhy 
na páce 

 OVO: 
10, 5p 

   leden  
- vyjadřuje rovnováhu na 
kladce pevné, objasňuje vy- 
užití kladky v praxi 

Kladka pevná a její 
vlastnosti 
 
Experimentální 
ověření rovnováhy 
na pevné kladce 
 
Kladka volná,  
kladkostroj 
 
 
 

 
 
 

OSV/C  (PRO) 

OVO: 
10, 5p, 6p 
 
Projekt 
LP - Ověření 
podmínky pro 
rovnovážnou 
polohu páky 
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Deformační účinky síly – tlak   
- charakterizuje tlakovou 
sílu 
 
- uvádí hlavní jednotku 
tlaku 
(Pa), některé její násobky a 
díly, převádí jednotky 
 
- používá vztah pro tlak 
p = F:S při řešení problémů 
a úloh 

Pozorování účinků 
tlakové síly 
 
Tlaková síla, tlak 
a jeho jednotka 

  

Třecí síla  únor  
- využívá poznatek o tom, 
že třecí síla je přímo 
úměrná tlakové síle, souvisí 
s materiálem a drsností 
styčných ploch, ale ne 
s jejich obsahem 

Pozorování účinků 
třecí síly 
 
Experimentální 
ověření souvislosti 
mezi velikostí 
třecí síly a tlakové 
síly, mezi veli- 
kostí třecí síly a  
drsností třecích 
ploch, jejich obsa-
hem a materiálem 
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Mechanické vlastnosti kapalin   březen  
- objasní podstatu Pascalova 
zákona a používá ho při 
řešení problémů a úloh, pře- 
devším těch, které souvisí 
s principem hydraulického 
lisu 
 
- charakterizuje hydrostatic- 
ký tlak 
 
- používá vztah p = h.ρ.g při  
řešení problémů a úloh 
 
- objasní vznik tlakové síly 
při ponoření tělesa do 
kapaliny, určí její velikost a 
směr 
 
- objasní podstatu Archimé- 
dova zákona a používá ho 
při řešení problémů a úloh 

Hydrostatický tlak 
 
Archimédův zákon 
 
Vztlaková síla 
v kapalině 
 
Podmínky plo- 
vání, vznášení se 
a potápění těles  
jako důsledek 
vztahu mezi gra- 
vitační silou pů- 
sobící na těleso 
v tekutině a 
vztlakovou silou 
 
Pozorování pro- 
jevů hydrostatic- 
kého tlaku, pod-
mínek, za nichž 
tělesa plavou, 
vznášejí se, 
potápějí 
 

 
 
 
 
 

OVO: 
11, 12, 7p 
 
 
 
 

Mechanické vlastnosti plynů   květen  
- charakterizuje atmosférický 
tlak 
 
- z pozorování velikosti gra- 
vitační síly a vztlakové síly 
působící na těleso v plynu 
určuje, zda se bude těleso 
vznášet, klesat, stoupat 

Atmosférický tlak 
 
Působení 
gravitační síly na 
atmosféru 
 
Pozorování pro-
jevů atmosféric- 
kého tlaku, jeho 
měření 
 
Pozorování vzniku 
vztlakové síly 
v plynech 
 

 
 

EV/A   (INT) 

 



 
- 6 - 

Tlak plynu v uzavřené nádobě červen  
- určuje ze znalosti tlaku 
v uzavřené nádobě a tlaku 
atmosférického, zda je 
v nádobě přetlak nebo 
podtlak 
 
- vysvětluje princip měření 
tlaku manometrem 
v uzavřeném prostoru  
 
- shrnuje znalosti a 
dovednosti z učiva 7. ročníku 
a uvědomuje si souvislosti 
poznatků s denním životem 

Tlak plynu 
v uzavřené nádo-
bě; přetlak a 
podtlak 
 
Pozorování 
přetlaku a 
podtlaku plynu 
v uzavřené 
nádobě 
 
Shrnutí a 
systemizace učiva 

 
 
 
 
 
 

MdV/A (INT) 

 

 


