
6. ročník – fyzika 

Moji milí šesťáčci. Tentokrát máte práci na týden – a to hlavně měření teploty. 

Ve škole bychom měřili hlavně laboratorním teploměrem teplotu vody. My ale 

teď využijeme toho, že jste doma s rodinou. Pracujte pravidelně každý týden 

tak, jako byste byli ve škole. Ať se vám daří! 

 

Úkol: 1. k minulému učivu o teplotě si nakresli do sešitu lékařský teploměr, 

pokojový nebo okenní teploměr. 

          2. změř 2 krát za týden teplotu celé rodině a zapiš naměřené hodnoty do 

sešitu: 

              Maminka: t = …………°C, …………°C 

              Tatínek:     t = ………. °C , …………°C 

              Sourozenec:t = ……. °C, ………… °C 

              Já :               t = ………°C,…………. °C 

          3. Změř každé ráno v 9 h a každé odpoledne ve 13 h a v 17 h teplotu   

venkovního vzduchu po dobu 7 dnů a zapisuj naměřené hodnoty čitelně  do 

sešitu ( datum – hodina – teplota). 

 

Opět vypočítej příklady na hustotu, hmotnost, objem - tentokrát zezadu do 

sešitu. Dodržuj postup, který znáš ze školy! Nezapomeň, že některé hodnoty 

musíš převézt!!! Připomínám převod:    1dm3 = 0,001m3  !!!!! 

1. Žulový kvádr má objem 2000 decimetrů krychlových. Hustota žuly je 2900 

kilogramů na metr krychlový. Urči hmotnost kvádru. 

2. Urči hustotu azbestové desky o objemu 20 decimetrů krychlových a 

hmotnosti 40 kg. 

3. Jakou hmotnost má železná krychle o objemu 3 decimetry krychlové? 

Hustota železa je 7800 kilogramů na metr krychlový. 

4. Urči hustotu zlatého řetízku o objemu 0,002 decimetrů krychlových a 

hmotnosti 0,034 kg.  

Pro doplnění učiva televize ČT2 vysílá pro žáky 2. stupně každý den odpoledne 

od 12h do přibližně 15.15h naučně vzdělávací programy do přírodopisu, 



dějepisu, zeměpisu a také fyziky. Posílám odkazy na stránky (fyzika bude kolem 

12.45h). Druhý odkaz je na pořady RANDE S FYZIKOU. 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka&stranka=4 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ 

 

V rámci Pracovních činností (péče o pokojové rostliny, léčivé byliny) můžete 

doma zalévat všechny květiny. Začínají kvést léčivý podběl a petrklíč – 

vyhledejte si, jak vypadají, co pomáhají léčit a natrhejte je na čaj pro vaši 

rodinu. 
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