
7. ročník – fyzika 

Milí sedmáci. Na tento týden jsem vám nachystala dokončení učiva o 

kapalinách a začneme novou kapitolu VLASTNOSTI PLYNŮ, nejdříve krátce si 

zopakujete o plynech to, co znáte už z 6. ročníku. Pracujte pravidelně každý 

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

Vyhledej na počítači přes Google pojem STEJNORODÉ TĚLESO a 

NESTEJNORODÉ TĚLESO a zapiš si definice do sešitu.(jsou tam i obrázky na 

pochopení rozdílu). 

https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isc

h&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%

252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbV

BUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM: 

Zápis do sešitu:      Plování nestejnorodých těles 

Nestejnorodé těleso plovoucí v různých kapalinách se ponoří tím větší částí 

svého objemu do kapaliny, čím menší je hustota kapaliny – na tomto je 

založeno měření hustoty kapaliny hustoměrem. 

Na hladině plavou nestejnorodá tělesa jako: lodě, mistička vytvarovaná  

z plastelíny, dutá tělesa jako např. uzavřená sklenička se vzduchem. 

Otázka: Proč můžeš napsat vzkaz do láhve a hodit ho do vody a někdo ho najde 

hodně daleko ? Vždyť sklo má větší hustotu než voda a klesá ve vodě ke dnu? 

Odpověď zapiš do sešitu. 

 

Přečti si v učebnici str. 80 – polovina 81 -     Vlastnosti plynů 

Zápis do sešitu podle str. 81 (těch 6 puntíků u pavučiny) a připište si sedmý a 

osmý puntík   .plyny mění tvar podle nádoby, ve které jsou 

                         .molekuly plynů konají neustálý neuspořádaný pohyb 

 

Napiš do sešitu odpověď na otázku (hned pod zápis): Proč dáváš v létě kolo do 

stínu a nenecháš ho na sluníčku? 

https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbVBUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM
https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbVBUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM
https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbVBUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM
https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbVBUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM
https://www.google.cz/search?q=stejnorod%C3%A9+t%C4%9Bleso&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LrWoDmg03Z4yEM%253A%252CtxBg409jucQgVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDjfJUyur33E11DAqKMBxqUdNtmg&sa=X&ved=2ahUKEwio0qqErJ_oAhWbVBUIHadrB_EQ9QEwAXoECAoQBQ#imgrc=LrWoDmg03Z4yEM


Proveď doma pokus podle učebnice str. 81 – úkol 1 (vedle otazníku) a výsledek 

pozorování s plastovou lahví zapiš do sešitu. 

 

Vypočítej zezadu do sešitu příklady: 

1. Urči velikost vztlakové síly, která působí na těleso o objemu 3 decimetry 

krychlové ponořené do ethanolu. (hustotu ethanolu si najdi buď v tabulkách 

MFCHT, pokud je doma máš nebo na internetu). 

2. Jak veliký hydrostatický tlak je v hloubce 2km v moři? Hustota mořské vody 

je 1025 kilogramů na metr krychlový). 

3. Proč je hráz přehrady u dna širší než nahoře? 

 

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. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka&stranka=4
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/

