
6. ročník – fyzika 

Zdravím všechny žáky 6. A i 6. B. 

Už jsme letos mluvili o síle. Víte, že existuje síla magnetická, elektrická, 

gravitační. Dnes rozšíříme učivo o gravitační síle. Po hustotě si nyní zavedeme 

další nový vzoreček – pro gravitační sílu. 

Přečtěte si učivo na str. 52 – 54 – síla 

Zápis do sešitu: 

   Gravitační síla 

-díky ní všechna tělesa padají k Zemi kolmo dolů 

-označuje se:……………….(opiš si ze str. 54 – v šedém rámečku) 

-vypočítá se podle vzorce:……………………..(opiš si ze str. 54 -šedý rámeček) 

 m – hmotnost tělesa (musíme do vzorce dosazovat hmotnost vždy v kg) 

 g – gravitační konstanta (na základní škole používáme hodnotu po 

zaokrouhlení a to je:  g = 10 N/kg ) 

-jednotky gravitační síly: N, kN, MN, mN 

 1 kN = 1000 N  kilonewton 

 1 MN = 1 000 000 N meganewton 

 1 mN = 0,001 N  milinewton 

-měří se: siloměrem 

 

Samostatná práce: 

1. Vypočítej do sešitu příklad: str. 54 / 2 dole  (nápověda: Jeřáb bude působit 

vlastně stejnou silou jako je síla gravitační. Nezapomeň, že do vzorce musíš 

hmotnost převést na kg. Proto jsme minule opakovali, 1 t = 1000 kg. Zápis a 

výpočet příkladu prováděj tak, jak jsme to dělali u hustoty. Nezapomeň na 

odpověď). 

2. Ve kterém století žil Isaac Newton?      -zapiš si do sešitu 

Od tohoto týdne zavádím novinku pro ty, co by potřebovali něco z fyziky 

vysvětlit, nebo se jen chtěli vidět a slyšet, popovídat si se mnou nebo společně i 



s ostatními spolužáky ze třídy. Nabízím tedy možnost online spojení tak jako p. 

uč. Horutová a p. uč. Petráš minulý týden v zeměpisu. Postup je stejný jako u 

nich, nebudu ho opisovat. Jen klikněte na odkaz, který vám já posílám pro 

fyziku pod tímto textem. (samozřejmě je to dobrovolné). 

Kdy se tedy můžeme vidět a slyšet? Každé úterý 9.30 h – 10.15 h 

https://telekonference.eu/join/elvl3z 

 

Ať se vám daří.                                       Kučavíková 
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