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Vyučovací předmět Fyzika 

Cíle lekce – tematické / 

obsahové 

Žáci  

— prochází badatelským pohořím, 

— třídí předměty na látky a tělesa, 
— vyjadřují svůj názor při třídění, 
— pracují v týmu, 
— čtou texty s porozuměním, 
— upravují své řešení (hypotézu) s ohledem na nově získané informace 

k rozdílům mezi látkou a tělesem 

 

Cíle lekce - badatelské Žáci  

— kladou badatelské otázky,   

— formulují hypotézu,   

— čtou s porozuměním, 

— experimentují,   

— vyhodnocují data,  

— upravují své řešení na základě nových informací, 

— ověřují hypotézu,  

— prezentují získané poznatky, 

— argumentují, obhajují, vysvětlují,  
— nechají si poradit, když si nejsou něčím jisti, 

— diskutují o postupech, závěrech – svých i ostatních týmů,  

— dávají pozitivní zpětnou vazbu ostatním týmům, navrhují a doporučují,  

— kladou (si) nové otázky. 

  

Testováno na (třída) 6. ročník  

Potřebný čas  1 vyučovací hodina 

Potřebný prostor a 

pomůcky 

Vhodné nechat týmům dostatečně velký volný prostor – ideálně venku.  

Nejrůznější látky a tělesa. Osvědčilo se uspořádání do vhodných krabic – jedna 

pro každou skupinu se zalaminovanými slovy - Látky, Tělesa, (Ani jedno). Viz 

fotka níže.   

Text(y) k osvětlení rozdílů mezi látkou a tělesem a vztahem mezi nimi. 



 

Motivace, kladením otázek, výběr výzkumné otázky čas: 10 minut 

Každá skupina dostane dvě slova - Látky a Tělesa a krabici s látkami a tělesy. Žáci vymýšlí otázky 

související s výše uvedenými dvěma pojmy. Lze využít metodu, kdy otázky píše každý sám na papírek, 

co otázka, to jeden papírek. Po uplynutí času se všichni sejdou na jednom místě, otázky společně čtou a 

hodnotí, které otázky mají cokoliv společného s látkami a tělesy – ty bude možnost zkoumat. 

 

Formulace hypotézy čas: 10 minuty 

Hypotézu žáci tvoří tak, že třídí věci z krabice i samotnou krabici na Látky – Tělesa – Ani jedno. 

Doporučuji hypotézy vyfotit. 

 

Plánování, příprava a provedení pokusu či měření čas: 10  minut 

Žákům rozdejte texty. Jejich přečtením s porozuměním získají žáci potřebné informace, 

k roztřídění věcí a pojmů na tři zmíněné hromádky. Na základě těchto informací mohou upravit 

své hypotézy. Jejich řešení opět doporučuji vyfotit. 

 

Formulace závěrů a návrat k hypotéze a prezentace výsledků čas: 15  minut 

U každé skupiny se dá zeptat:  

Čím jsou si ve svém dělení jisti?  

Čím si jisti nejsou (poradí a zdůvodní třída).  

Co je překvapilo?  

Co přesunuli a kam po přečtení textů? 

Ptát se mohou žáci. Proč jste dali… mezi…?  

My jsme … dali mezi…, protože… 

Myslím si/Myslíme si… 

Opět záleží na úrovni třídy. Jestli dokáží pochválit řešení apod.  

Závěrem si každý žák napíše do sešitu jednu větu, co si odnáší z hodiny.  



 

 

Ani jedno 

Tělesa 
 

Látky 
 



myšlenka láska inteligence 

chlad horko rozum 

výčitka svědomí pochvala 

měsíc nenávist přání 

voda ocet kečup 

Olej glycerol kečup  

oxid uhličitý vzduch kyslík 

železo cín hliník 

železo cín hliník 



člověk tulipán žirafa 

žena muchomůrka vrabec 

Měsíc viry bakterie 

voda v láhvi 
vzduch v 

balonku 
plyn v bombě 



Nejdříve látka potom těleso 

 

Text a obrázek - výňatek z učebnice: Davidová, J., Holubová R., Kubínek, R., Weinlich, R. Fyzika I – 1. díl: Látka a těleso, 

Veličiny a jejich měření. El.verze knihy. Olomouc: Nakladatelství Prodos, spol. s. r. o., Str.  2015. ISBN 978-80-7230-313-7. 



 

 

 

 

Texty a obrázky jsou výňatkem z učebnice: Randa, M., Havel, V., Höfer, G., Kepka, J. a kol.: Fyzika 6 učebnice pro základní školy 

a víceletá gymnázia nová generace. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2016. Str. 12-14. ISBN 978-80-7489-048-2 


