
7. ročník - fyzika 

Milí sedmáci. 

Přesto, že tento týden začala některým z vás škola (ale jen jeden den v týdnu), 

tak i nadále posílám úkoly pro všechny. Vydržte ještě, plňte si poctivě zadané 

úkoly a zápisy, už se nám to pomalu krátí -  prázdniny se blíží. 

Hlavním učivem tohoto týdne jsou informace o oku: složení oka (podrobně 

budete probírat ještě příští rok v přírodopisu - lidské tělo), vady oka a jak je 

můžeme korigovat. 

Přečtěte si: učebnice str. 120 – 121 – oko 

                                       str. 122 – ½ 124 – optické klamy – pro zajímavost 

                                       str. 124 – ½ 127 – optické přístroje – užití čoček v praxi –             

doplnění učiva z minulého týdne 

Zápis do sešitu: 

   Optické vlastnosti oka 

Obraz předmětu, na který se díváme, vzniká u zdravého oka na sítnici. 

Vady oka: 

  1)krátkozraké: 

               - oko má protáhlý tvar 

               - obraz vzniká před sítnicí 

               - vada se upravuje brýlemi s rozptylkami     (2horní obrázky str. 121) 

  2)dalekozraké: 

                - oko má zploštělý tvar 

                - obraz vzniká za sítnicí 

                - vada se upravuje brýlemi se spojkami       (2spodní obrázky str. 121) 

Pozor!!! Abyste si nepoškodili zrak, musíte mít při čtení knihu přiměřeně 

osvětlenou (nečíst pod peřinou) a ve vzdálenosti asi 25 – 30 cm od oka!!! 

 

 



Pokusy: 

1)Proveď si pokus podle učebnice str. 120 uprostřed (vedle značky domeček).   

Budeš k tomu potřebovat jen lampičku a zrcátko. 

2)Proveď si pokus podle učebnice str. 121 uprostřed (vedle značky baňky). 

Budeš k tomu potřebovat jen tužku. 

3)Proveď pozorování obrázku na str. 123 – popis úkolu v horní části stránky 

(vedle značky baňky). 

4)Pro zábavu si ověř další optické klamy – viz. učebnice str.124/ úkol1,2 (vedle 

značky otazníku). 

Nic nemusíš tento týden posílat emailem  –  jen pokud máš nějaké nevyřešené 

a neodeslané předešlé úkoly tak to dej do pořádku  - vysvědčení se blíží. 

 

Pěkné slunečné dny vám přeje Irena Kučavíková 

 


