
6. ročník – fyzika 

Miláčci moji. 

Opět tady máme zkrácený týden (v pátek 8. 5. je státní svátek – Den vítězství – 

r. 1945). 

Tento týden se nebudete muset učit nic nového, jen si pečlivě a svědomitě 

zopakujete to, co už znáte: atom, iont, molekula, elektrování těles,….. 

Když vás někdo vzbudí o půlnoci, tak musíte vědět, že v atomovém jádru se 

nacházejí protony a neutrony, v atomovém obalu se nacházejí elektrony. 

Elektrony mají záporný el.náboj, označuje se jako  - . 

Protony mají kladný el.náboj, označuje se jako  + . 

Neutrony nemají žádný el.náboj, označují se prázdným kolečkem. 

Samozřejmě budete umět i další věci, ale toto jsem zdůraznila proto, že se s tím 

stále potýkají osmáci i deváťáci jak ve fyzice, tak i v chemii – toto je základ!!! 

Přečtěte si v učebnici str. 55 – 61,   64 – 66 – je to opakování 

Zopakujte si toto učivo i podle sešitu. 

 

Samostatná práce do sešitu – DÚ – pošli mi během týdne emailem. 

Přečti si celou větu, najdi chybu ve větě, oprav ji a správně celou větu napiš do 

sešitu: 

1. Elektron se nachází v jádru atomu. 

2. Atomové jádro má záporný elektrický náboj. 

3.  Kladný iont vznikne přijetím elektronu do atomového obalu. 

4. Atom jako celek má kladný elektrický náboj. 

5. Molekula je menší než atom. 

 

Připomínám! Zavedla jsem 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  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 

 

Příjemný týden a hodně zdraví všem přeje vaše p. uč. Kučavíková 
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