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V
Výýssttuuppyy
F-9-4-03 využívá
poznatky o vzájemných
přeměnách různých
forem energie a jejich
přenosu při řešení
konkrétních problémů
a úloh
F-9-6-05 využívá
prakticky poznatky o
působení magnetického
pole na magnet a cívku
s proudem a o vlivu
změny magnetického
pole v okolí cívky na
vznik indukovaného
napětí v ní













žák intuitivně chápe pojem energie
žák chápe a na příkladech objasní zákon
zachování energie
žák zná pojmy el. náboj, el. pole, dokáže je
znázornit a předpovědět jejich chování
žák vysvětlí základní zákonitosti průchodu el.
proudu vodičem.
žák popíše magnetické pole tyčového
magnetu, znázorní ho pomocí magnetických
indukčních čar
žák vyjmenuje a popíše členění látek podle
magnetických vlastností
žák popíše magnetické pole Země
žák popíše a znázorní pomocí indukčních
čar magnetické pole rovného vodiče a cívky
s proudem
žák určí pomocí pravidla pravé ruky póly
magnetického pole cívky
žák kvalitativně popíše fungování
jednoduchých přístrojů na principu
cívky s proudem (elektromagnet, el. zvonek,
spínací relé, stejnosměrný elektromotor)

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

U
Uččiivvoo
Opakování ze 8. ročníku
- energie
- elektrický náboj, elektrické
pole
- elektrický proud
Elektromagnetismus
- magnetické pole

- magnetické pole vodiče
s proudem

M
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F-9-6-06 zapojí
správně polovodičovou
diodu







žák kvalitativně popíše jev elektromagnetické
indukce
žák vysvětlí funkci generátoru střídavého
napětí.
žák popíše výrobu střídavého proudu
v turbínové a větrné elektrárně
žák vyjmenuje přednosti a nevýhody
jednotlivých typů elektráren
žák popíše strukturu a funkci transformátoru
žák kvantitativně řeší jednoduché úlohy
přeměny velikosti proudu a napětí
v transformátoru
žák popíše přenosovou soustavu střídavého
proudu
žák vysvětlí, proč je výhodné el. napětí a
proud pro dálkový přenos transformovat
žák kvalitativně popíše princip
elektromagnetického oscilátoru
žák intuitivně chápe vznik
elektromagnetického vlnění
žák vyjmenuje běžné technologie využívající
elektromagnetické vlnění
žák vysvětlí za jakých podmínek kapaliny a
plyny vedou elektrický proud
žák popíše jev disociace a elektrolýzy
žák zná využití elektrolýzy (pokovení)
žák popíše jev ionizace
žák popíše rozdíl mezi jiskrovým a

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- elektromagnetická indukce

- princip výroby elektrické
energie v turbínových a
větrných elektrárnách
- transformátor

- elektromagnetické kmity a
vlnění
Vedení elektrického proudu
v látkách a vakuu
- vedení elektrického proudu
v kapalinách a plynech
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obloukovým výbojem
žák zná využití elektrického výboje
(svařování, výbojky,...)
žák vysvětlí princip polovodičové vodivosti
žák popíše strukturu příměsových polovodičů
a jejich vodivost
žák popíše strukturu a vysvětlí funkci
polovodičové diody
žák zná a vysvětlí základní využití
polovodičové diody v praxi
žák zná další běžné polovodičové součástky
a jejich nejčastější využití
žák popíše na modelu atomu jeho složení
žák vysvětlí pojmy protonové a nukleonové
číslo, prvek, izotop
žák vysvětlí vznik radioaktivity
žák popíše jednotlivé druhy radioaktivního
záření a jejich základní vlastnosti
žák vysvětlí pojmy poločas rozpadu
(přeměny) a rozpadová (přeměnová) řada
žák vyjmenuje a principielně popíše využití
radioaktivity v různých oborech lidské
činnosti
žák popíše, jak se můžeme chránit před
ionizujícím zářením
žák principielně popíše vznik vysokofrekvenčního záření v obalu atomu
žák vysvětlí rozdíl vzniku UV, resp. RTG

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- vedení elektrického proudu
v polovodičích

Jaderná energie
- složení atomu

- radioaktivita

- záření vznikající v obalu

Př 9
 Radioaktivita
 Radiouhlíkov
á metoda
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záření a radioaktivity
žák vysvětlí základní rozdíl mezi štěpnou
jadernou reakcí a jadernou fúzí
žák na základě zákona zachování el. náboje
a počtu nukleonů doplní zápis jaderné
reakce
žák vysvětlí pojmy kritické množství
štěpného materiálu a řetězová reakce
žák kvalitativně popíše konstrukci a funkci
jaderného reaktoru
žák popíše konstrukci a funkci dvouokruhové jaderné elektrárny
žák popíše klady a zápory jaderné
energetiky
žák popíše konstrukci a princip fungování
jaderné bomby
žák vysvětlí základní technologické problémy
bránící využití jaderné fúze jako zdroje
energie
žák popíše princip fungování vodíkové
bomby
žák zná způsob varování obyvatel-stva za
mimořádných situacích
žák vysvětlí, jak se zachovat a
improvizovaně ochránit před ohrožením při
jaderné explozi
žák má představu o současných poznatcích
v oboru fyziky elementár-ních částic a o
způsobu jejich detekce a zkoumání

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

atomu

- jaderné reakce

- jaderný reaktor, jaderná
elektrárna
- jaderná bomba
- technologie pro využití
jaderné fúze
- vodíková bomba
- ochrana při jaderných
explozích

Ch 9
 Jaderná
energie
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Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- svět elementárních částic

F-9-7-01 objasní
(kvalitativně) pomocí
poznatků o gravitačních
silách pohyb planet
kolem Slunce a měsíců
planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od
planety na základě jejich
vlastností













žák vysvětlí předmět zkoumání astronomie
žák vyjmenuje a stručně objasní významné
mezníky zkoumání vesmíru
žák vyjmenuje a stručně charakterizuje
objekty, které lze spatřit na „hvězdné obloze“
žák vysvětlí důvod rozdělení oblohy na
souhvězdí (jejich význam pro astronomii
minulosti a amatérskou astronomii
současnosti)
žák kvantitativně vysvětlí závislost světelné
magnitudy na vzdálenosti a velikosti objektu
žák zná kosmické objekty, se kterými se
můžeme setkat ve sluneční soustavě a
vysvětlí jejich základní rozlišovací znaky
žák formuluje Keplerovy zákony a na
základě třetího Keplerova zákona
kvantitativně vyjádří dobu resp. střední
vzdálenost trajektorie oběhu kosmického
tělesa
žák formuluje Newtonův gravitační zákon a
na jeho základě kvantitativně řeší
jednoduché příklady gravitace dvou těles
žák popíše charakteristické vlastnosti

Vesmír*
- astronomie jako věda

Z6
 Vesmír

- hvězdná obloha

- popis svítících objektů na
obloze
- tělesa sluneční soustavy

- Keplerovy zákony,
Newtonův gravitační zákon

Př 9
 Tělesa
Sluneční
soustavy
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základních typů hvězd
žák stručně popíše vznik hvězd, vysvětlí
pojem mlhovina
žák stručně popíše zánik hvězd
žák si je vědom, že se často hvězdy kupí do
skupin (dvojhvězdy, hvězdokupy)
žák vysvětlí rozdíl mezi pojmy hvězdokupa a
galaxie
žák zná nejčastěji používané jednotky
používané při měření ve vesmíru
žák vysvětlí určování vzdáleností pomocí
paralaxy
žák se seznámí se stručnou historií
kosmologických představ o vesmíru
žák se seznámí se současnými
kosmologickými představami

žák zná chemické složení atmosféry, zná její
rozdělení do vrstev a jejich základní
charakteristiku
žák vysvětlí, proč je obloha někdy modrá,
jindy žlutá, oranžová či červená
žák vysvětlí vznik konvekčního proudění
žák popíše globální proudění vzduchu, vznik
cirkulačních buněk

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- hvězdy

- galaxie
- měření ve vesmíru

- kosmologie
Meteorologie*
- atmosféra

- barva oblohy
- konvekční proudění
vzduchu, cirkulační buňky
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žák vysvětlí mechanismus vzniku oblaku
žák zná rozdělení oblaků podle výšky, ve
které se vyskytují a tvaru
žák popíše řez atmosférickou frontou
žák vysvětlí rozdíl mezi teplou, studenou a
okluzní frontou
žák kvalitativně popíše vývoj frontál-ního
systému
žák ví, jaký typ oblačnosti doprovází přechod
teplé a studené fronty
žák popíše mechanismus vzniku větru
žák popíše Beufortovu stupnici rychlosti
větru
žák popíše vznik různých druhů srážek
žák vyjmenuje typické srážkové mraky
žák popíše vznik typického bouřkového
mraku (cumulonimbus)
žák stručně vysvětlí vznik blesku a popíše
typy blesků
žák popíše vznik duhy a halových jevů
žák vysvětlí důvody sledování a
předpovídání počasí v různých dobách
žák zná základní mezníky vědeckého
zkoumání počasí
žák stručně popíše současné technologie
sledování a předpovědi počasí
žák vysvětlí rozdíl mezi pojmy počasí a
podnebí
žák popíše změny podnebí v důsledku
globálních změn a jejich pravděpodobné

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- mraky

- atmosférické fronty

- vítr

- srážky

- bouřka, blesk

- duha, halové jevy
- stručná historie sledování a
předpovědi počasí
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příčiny




Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

- počasí x podnebí
Shrnutí učiva fyziky na
základní škole

žák má ucelenou představu o metodách
zkoumání a popisu fyzikální reality
žák vysvětlí náplň hlavních oborů fyziky
žák má intuitivní představu o tendencích a
zaměření zkoumání současné (moderní)
fyziky

*Žáci si poslední kapitolu na závěr fyziky na základní škole volí podle většinového zájmu.
Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Realizace PT v předmětu


Název PT
Enviromentální
výchova



9. ročník

Fyzika

Tématický okruh
Námět
Lidské aktivity a
 Jaderná energetika –
problémy životního
výhody a nevýhody
prostředí
oproti jiným zdrojům
energie


Jaderná bezpečnost



Změny podnebí
v důsledku globálních
změn a jejich
pravděpodobné
příčiny







Forma a poznámka
Žáci se seznámí s argumenty pro i proti jaderné
energetice. Porovnají je s jinými (konvenčními i
alternativními) dostupnými zdroji energie.
Žáci se seznámí s potížemi využití technologií
„zdrojů budoucnosti“.
Žáci se seznámí s riziky využívání jaderné energie
a se zásadami jak se zachovat při jaderném
ohrožení.
Žáci se na příkladu jaderného ohrožení seznámí se
signály CO „všeobecná výstraha“ a s postupem,
jak se zachovat v případě jejího vyhlášení.
Žáci si uvědomí globální charakter lidské činnosti a
její vliv na změny klimatu.

Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda

298
Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“
Vyučovací předmět:
Ročník:
Fyzika
9.

Zpracoval(a):
Mgr. Vít Bělohradský

Výstupy žáků devátého ročníku
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a
úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá
této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

