
  

FYZIKA krok za krokem
Program seznamuje žáky s látkou fyziky základní 

školy.

Žák je seznamován s látkou formou 
krátkých textů, obrázků, animací a ukázek 

neboli kroků.

Vždy po několika krocích  je testován, zda látce 
rozumí. 

Teprve po správné odpovědi může pokračovat dále.  



  

Hlavní okno programu a výběr kapitol

 

Tip :

Výběr kapitol zobrazíš
  klávesou K



  

Obrázky

Program obsahuje mnoho obrázků. 
Kliknutím na obrázek zjistíte zdroj obrázku



  

Obrázek z internetu ...

Kliknutím na obrázek zjistíte zdroj obrázku

Tip :

Je možné zobrazit  
zdrojovou stránku



  

Animace / video

Animace / video je možné spustit
Kliknutím na ikonu

Video se spustí v programu pro přehrávání 
videa.

(musí být nainstalován na počítači)

Tip :

Video / animaci je možné
spustit klávesou V 

Součástí programu jsou
též animace a videa



  

Ukázky

Kliknutím na 
ikonu

se spustí 
ukázka

Tip :

Ukázku je možno 
spustit klávesou U



  

Otázky :

Kliknutím se označí odpověď 
(vybraná odpověď se vybarví zeleně)

Může být více správných odpovědí.

Vybraná odpověď je ovšem špatná 
…

Tip :

Neumíš-li odpovědět, 
stiskni klávesu Esc

a vrať se zpět klávesou 
Backspace 



  

Příklady

Program obsahuje mnoho příkladů.



  

Příklady

Při řešení příkladů je 
třeba dávat pozor na jednotky !



  

Odkazy

Odkaz má modrou barvu

Tip :

Z odkazu je možné 
se vrátit klávesou N

Program obsahuje
mnoho odkazů

na související látku.



  

Odkaz na internet

Odkaz na internet spustíš dvojklikem
(stránka se zobrazí ve výchozím prohlížeči)



  

Režim TEST

Tento režim slouží k testování znalostí. 
Program přeskakuje všechny kroky, 

kromě otázek a příkladů. 
Zároveň je měřen čas. 

Kliknutím na 
časomíru se 
čas zastaví.

Dvojklikem 
se ukončí 

režim TEST

Tip :

Režim TEST
spustíš klávesou T



  

Režim 0 (nula)

Tip :

Režim NULA
spustíš klávesou 0

(na numerické klávesnici)

Kliknutím zde
 se ukončí režim 0

Režim nula přeskakuje všechny příklady a otázky.
Tento režim NENÍ VHODNÝ PRO VÝUKU !

Slouží k rychlému připomenutí již zvládnutého učiva !



  

Značky

Zaujme-li tě obrázek, animace
 či cokoli jiného,

můžeš jej označit 
(stisknutím klávesy A)

a později se k tomuto obrázku 
vrátit stiskem Ctrl + A.

Tip :

Značek je možno použít 6,
klávesami A – F

K rozečtenému textu se vrátíš
zpět klávesu Z 



  

Program je možno ovládat klávesnicí

Tip :

Tuto stránku vyvoláš
klávesou H (help)

Zpět k textu se vrátíš klávesou 
N či R 



  

EU peníze školám

Úvod do fyziky – 1 kapitola
Stavba látek – 10 kapitol
Jednotky a měření – 16 kapitol
Práce a výkon. Energie – 9 kapitol

V rámci projektu 
EU peníze školám 
vznikly následující kapitoly  :

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam


  

EU peníze školám

Stavba látek

1) Tělesa a látky
2) Vlastnosti těles
3) Skupenství látek
4) Vlastnosti pevných látek
5) Vlastnosti kapalných látek
6) Vlastnosti plynných látek
7) Látky a částice
8) Částicová stavba látek
9) Atomy a molekuly
10) Plazma  /rozšiřující učivo/

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam


  

EU peníze školámJednotky a měření

1) Historie měření
2) Jednotky SI
3) Měření fyzikálních veličin
4) Měřící přístroj
5) Aritmetický průměr
6) Chyba měření
7) Měření délky
8) Měření délky posuvným měřítkem
9) Měření objemu kapalin
10) Měření objemu pevných těles
11) Převádění jednotek délky
12) Převádění jednotek plochy
13) Převádění jednotek objemu
14) Převádění jednotek objemu - litry
15) Převádění jednotek hmotnosti
16) Převádění jednotek času

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam


  

EU peníze školám

Práce a výkon. Energie

1) Práce
2) Výkon
3) Výkon a rychlost
4) Výpočet práce z výkonu a času
5) Účinnost
6) Energie
7) Pohybová energie
8) Polohová energie
9) Vzájemná přeměna energie

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam


  

Škola

Program vznikl na škole :
 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3

398 18 Záhoří
Okres Písek - Jihočeský kraj

http://www.zszahori.cz/
http://www.zszahori.cz/
http://www.zszahori.cz/


  

Autor programu : Ing. Ladislav Kořan

lalca@email.cz

Na stránkách programu 
www.vesmat.cz

můžete stáhnout nejen nové verze programu, 
ale i další výukové programy.

A nejen výukové programy …

Přeji hezký Vám den

mailto:lalca@email.cz
http://www.vesmat.cz/

