
Učební osnovy vyučovacího předmětu fyzika se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: šestý 

227 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést 
příklady látek a těles 
- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, 
kapalnou a plynnou 
 - uvede vlastnosti látek pevných, 
kapalných a plynných a uvede jejich 
zástupce 
 - chápe pojem veličina, značka 
veličiny a její jednotka 
 - ovládá značky a jednotky 
základních veličin 
 - seznámí se s Mezinárodní soustavou 
jednotek 
 - změří vhodně zvolenými měřidly 
délku tělesa, výsledek zapíše ve 
vhodných jednotkách 
 - převádí jednotky délky (mm, cm, 
dm, m, km) 
 - změří vhodně zvolenými měřidly 
hmotnost pevných a kapalných těles a 
výsledek zapíše ve vhodných 
jednotkách 
 - převádí jednotky hmotnosti (g, dg, 
kg, q, t) 
 

Látka a těleso 
 
Skupenství látek a těles 
 
 
 
 
Fyzikální veličiny 
 
 
 
 
 
Délka 
 
 
 
 
Hmotnost 
 

  
 
 
 
 
 
 
M - jednotky a jejich 
převod 
 
M - násobení a dělení 
desetinných čísel 
 



Učební osnovy vyučovacího předmětu fyzika se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: šestý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- změří obsah tělesa a výsledek zapíše 
ve vhodných jednotkách (cm2, dm2, 
m2, ar, ha, km2)  
- změří objem kapalného a pevného 
tělesa pomocí odměrného válce a 
zapíše výsledek ve vhodných 
jednotkách 
 - převádí jednotky objemu (ml, dl, l, 
hl, mm3, cm3, dm3, m3) 
- z hmotnosti a objemu vypočítá 
hustotu, s porozuměním používá vztah 
mezi hustotou, hmotností a objemem 
tělesa při řešení praktických problémů 
 - dokáže vyhledat v tabulkách pro 
základní školu hustotu některých látek 
 - změří teplotu pomocí různých 
teploměrů, určí rozdíl teplot z 
naměřených hodnot 
 - předpoví, zda se délka či objem 
tělesa při změně teploty zvětší nebo 
zmenší 
 

Obsah 
 
 
Objem 
 
 
 
 
 
Hustota 
 
 
 
 
 
Teplota, teplotní roztažnost těles 
 

 M - obsah geometrických 
útvarů 
 
 
M - objem těles, kvádr, 
krychle 
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2. stupeň 
Ročník: šestý 

229 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- změří časový úsek pomocí stopek, 
orientuje se na ciferníku hodin 
 - orientuje se v jízdním řádu 
 - převádí jednotky času (s, min, h) 
- rozpozná, zda na dané těleso působí 
síla, popř. jakým směrem, a pomocí 
siloměru změří velikost působící síly 
 - odhadne, jaký účinek bude mít 
působící síla na těleso 
 - užívá s porozuměním vztah mezi 
gravitační silou působící na těleso a 
hmotností tělesa při řešení 
jednoduchých příkladů 
 - porovná třecí síly v závislosti na 
povrchu třecích sil, navrhne způsob, 
jak zmenšit/zvětšit třecí sílu 
 - určí výpočtem velikost a směr 
výslednice působících sil na těleso 
stejného a opačného směru, graficky 
pak směr a výslednici působících sil 
různého směru 
 

Čas 
 
 
 
Síla 
 
 
 
 
Gravitační síla 
 
 
 
Třecí síla 
 
 
Skládání sil 
 

  

 

 

 

 

Z - planeta Země 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určí pokusně těžiště tělesa a pro 
praktické situace využívá fakt, že 
poloha těžiště závisí na rozložení 
látky v tělese 
 - odhadne rovnováhu tělesa 
 - využívá Newtonovy zákony k 
vysvětlení nebo předvídání změn 
pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých 
situacích 
 - využívá poznatky o podmínkách 
rovnovážné polohy na páce a kladce 
pro vysvětlení praktických situací 
 - aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení praktických 
problémů 
 - objasní princip a uvede příklady 
využití jednoduchých strojů 
 

Těžiště tělesa 
 
 
 
 
Newtonovy pohybové zákony 
 
 
 
 
Otáčivé účinky síly. Páka. Kladka 

  

 


