
7. ročník – fyzika 

Moji milí sedmáci. 

Máme před sebou poslední měsíc tohoto školního roku. Ten začíná 1. 6., což je 

Den dětí. Chtěla bych vám všem k vašemu svátku popřát všechno nejlepší, 

hodně zdraví. 

 

Dnes si nejdříve nastudujete lom světla a pak čočky, což jsou tělesa, kde 

dochází k lomu světelného paprsku. 

Přečtěte si v učebnici str. 112 – ½ 114 – Lom světla                              

                                        Str.1/2 114 – ½ 116 – Čočky 

Zápis do sešitu:   

                                   Lom světla 

Lom světla nastává při průchodu světelného paprsku z jednoho optického 

prostředí do druhého prostředí. 

Rychlost světla např. ve skle je menší než rychlost světla ve vzduchu. 

Největší rychlostí se pohybuje světlo ve vakuu (vzduchoprázdnu) a to je 

300 000 km/s . 

Známe dva druhy lomu světla: 

   1)Lom světla ke kolmici – nastává při průchodu světla z řidšího prostředí do 

hustšího – např. ze vzduchu do skla, úhel dopadu je větší než úhel lomu 

                    (nakresli si obrázek podle str. 112 dole – pěkně podle pravítka) 

   2)Lom světla od kolmice – nastává při průchodu světla z hustšího prostředí 

do řidšího – např. ze skla do vzduchu, úhel dopadu je menší než úhel lomu 

                   (nakresli si obrázek podle str. 113 uprostřed – pěkně podle pravítka) 

          Ke každému obrázku si napiš: úhel alfa je úhel dopadu 

                                                               úhel beta je úhel lomu 

 

                               



             Čočky 

Čočky jsou tělesa vybroušená z čirého skla nebo z průhledných plastů. 

Máme dva druhy čoček: spojky a rozptylky. 

1) spojky – mění rovnoběžný světelný paprsek na sbíhavý 

               -zvětšují 

               -tři druhy spojek –………(nakresli si tužkou obrázek podle str. 114 dole) 

               -schematická značka spojky: …………… (podle str. 115 nahoře - levá) 

               -používají se: lupa, brýle, dalekohled, fotoaparát, mikroskop,… 

2) rozptylky - mění rovnoběžný světelný paprsek na rozbíhavý 

                     -zmenšují 

                     -tři druhy spojek-……(nakresli si tužkou obrázek podle str. 114 dole) 

                     -schematická značka rozptylky:………(podle str. 115 nahoře – pravá) 

                     -používají se: brýle, 

 

Koukněte na 5 -ti minutové video – vysvětlí vám lom světla, zrcadla a čočky: 

https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I 

 

 

Pro vaši zábavu si vyřešte do sešitu fyzikální přesmyčky a pošlete emailem: 

    1) LODARCZ 

    2) KČYČO 

    3) KYJSPO 

    4) TYKYZORLP 

    5) OML  VĚSLAT 

 

Hezký týden a hodně zdraví vám všem přeje vaše vyučující Irena Kučavíková. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I

