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InovovanInovovanéé uuččebnice fyziky pro Zebnice fyziky pro ZŠŠ

�� RVP RVP –– ŠŠVP VP -- odklon od obsahu k instrumentu.odklon od obsahu k instrumentu.

�� ZZáákladnkladníí pojmy: Klpojmy: Kl ííččovovéé kompetence, okompetence, oččekekáávanvanéé výstupy.výstupy.

�� InovovanInovovanéé uuččebnice z SPN ebnice z SPN –– reakce na RVP. reakce na RVP. 

�� UUspospořřááddáánníí uuččivivaa podle tpodle téématických celkmatických celkůů..

�� nutno dodrnutno dodržžetet nnáávaznost uvaznost uččivaiva a a gradacgradacii uuččivaiva,,

�� UspoUspořřááddáánníí: : „„ od jednoduchod jednoduchéého ke sloho ke složžitit éémumu““ ,,

„„ od konkrod konkréétntníího kho k abstraktnabstraktníímumu““ ..



InovovanInovovanéé uuččebnice fyziky pro Zebnice fyziky pro ZŠŠ

�� FYZIKA 1 FYZIKA 1 –– MM ěřěřeneníí fyzikfyzikáálnlníích velich veliččinin

�� FYZIKA 2 FYZIKA 2 –– SSííla a jejla a jejíí úúččinky inky -- pohyb tpohyb těělesles

�� FYZIKA 3 FYZIKA 3 –– SvSvěětelntelnéé jevy. Mechanickjevy. Mechanickéé vlastnosti vlastnosti 
lláátek. tek. 

�� FYZIKA 4 FYZIKA 4 –– ElektromagnetickElektromagnetickéé dděějeje

�� FYZIKA 5 FYZIKA 5 –– EnergieEnergie

�� FYZIKA 6 FYZIKA 6 –– ZvukovZvukovéé dděěje. Vesmje. Vesmíírr



InovovanInovovanéé uuččebnice fyziky pro Zebnice fyziky pro ZŠŠ



InovovanInovovanéé uuččebnice fyziky pro Zebnice fyziky pro ZŠŠ

�� Toto rozdToto rozděělenleníí umoumožňžňuje vuje věěttšíší variabilitu pouvariabilitu pou žžitit íí uuččebnicebnic,,

�� PPoořřadadíí jednotlivých tjednotlivých téémat podle vlastnmat podle vlastníího ho ŠŠVP, napVP, napřř.:.:

-- optikoptik a a -- doporudoporuččujeme obdobujeme obdobíí řřííjen jen –– prosinecprosinec,,

-- termikatermika –– vyuvyužžitit íí matematických dovednostmatematických dovednostíí –– ttéémměřěř na na 

zzáávvěěr.r.



GrafickGrafick éé zpracovzpracováánníí uuččebnicebnic

BBarevný pruh na okraji strarevný pruh na okraji str áánkynky –– obsahujeobsahuje::

�� prprůůniky uniky uččiva viva v mezipmezipřředmedměětových vazbtových vazbááchch,,

�� prprůřůřezovezováá ttéémata, mata, 

�� zajzajíímavmavéé aplikace, aplikace, 

�� historický vývoj apod.historický vývoj apod.,,

�� didaktickdidaktick éé poznpoznáámkmkyy kk uuččivuivu (u(uččitel).itel).



DidaktickDidaktick éé ccííle ule uččebnicebnic

PPropojenropojeníí ss kakažždodenndodenníí praxpraxíí -- vv kakažžddéém m ččlláánkunku::

�� praktickpraktick éé aplikacaplikacee probprobííranranéého uho uččivaiva,,

�� konkrkonkr éétntníí úúkolkolyy a na náámměěttyy na na šškolnkolníí i domi domááccíí experimentyexperimenty,,

�� nnáámměěttyy na prna prááci sci s PC.PC.

UUččebnice ebnice -- vvííce uce uččiva neiva nežž jsou zjsou záávaznvaznéé výstupy:výstupy:

�� tvtvůůrcrcii ŠŠVP a kaVP a kažžddýý vyuvyuččujuj ííccíí urur ččujuj íí,,

�� hloubkhloubkuu a rozsah a rozsah probranprobran ééhoho uuččiviva,a,

�� naplnnaplněěnníí ooččekekáávanvanýchých výstupvýstupůů,,

�� rozvrozvooj klj kl ííččovovýchých kompetenckompetencíí..



LaboratornLaboratorn íí prpr ááce z fyziky na Zce z fyziky na ZŠŠ

�� RVP: RVP: „„ PoPožžadavek osvojit si mimo jinadavek osvojit si mimo jinéé dovednosti dovednosti 

pozorovat, experimentovat a mpozorovat, experimentovat a měřěřitit …“…“

�� RVP RVP -- nenneníí zmzmíínka o laboratornnka o laboratorníích pracch pracíích jako jednch jako jednéé

zz forem výuky. forem výuky. 

�� ŠŠVP, resp. vyuVP, resp. vyuččujuj ííccíí fyziky mohou rozhodnout o jejich fyziky mohou rozhodnout o jejich 

zazařřazenazeníí do výuky.do výuky.

�� LaboratornLaboratorn íí prpr ááce majce majíí vv systsystéému namu našíší didaktiky fyziky didaktiky fyziky 

velkou tradici.velkou tradici.



LaboratornLaboratorn íí prpr ááce z fyziky nace z fyziky naZZŠŠ

�� RozvRozvííjj íí experimentexperimentáálnlníí dovednosti dovednosti žžáákkůů..

�� Jsou vyvrcholenJsou vyvrcholeníím probranm probranéého uho uččiva ziva z hlediska hlediska 
experimentexperimentáálnlníích dovednostch dovednostíí..

�� PPřřeveváážžnněě kvantitativnkvantitativn íí vyhodnocenvyhodnoceníí dandanéé
problematiky.problematiky.

�� Jejich souJejich souččááststíí je vje vžždy protokol. dy protokol. 

�� ŽŽááci si osvojujci si osvojujíí komplexnost laboratornkomplexnost laboratorníí
ččinnosti: zadinnosti: zadáánníí úúlohy, namlohy, naměřěřeneníí a zpracova zpracováánníí
namnaměřěřených hodnot, vypracovených hodnot, vypracováánníí protokolu a protokolu a 
formulace zformulace záávvěěru.ru.



LaboratornLaboratorn íí prpr ááce ce -- zzáásadysady

�� NeodklNeodkláádat LP na dobu, kdy bude dat LP na dobu, kdy bude ččas.as.
�� VyvrcholenVyvrcholeníí dandanéého tho téématu matu -- ovověřěřeneníí teorie na teorie na 

praktickpraktick éé ččinnosti.innosti.
�� PPřředem seznedem seznáámit smit s obsahem laboratornobsahem laboratorníí prpr ááce ce 

(p(přředchozedchozíí hodina, individuhodina, individuáálnlněě -- domdomááccíí úúkol.   kol.   
�� PPřřipravit ipravit „„ pracovnpracovníí formulformul áářř““ ::

-- žžááci pci přřipravujipravuj íí samostatnsamostatněě, , 
-- vyuvyuččujuj ííccíí -- forma pracovnforma pracovníího listu.ho listu.

�� VyhodnocenVyhodnoceníí LP:LP:
-- prprůůbběěh, namh, naměřěřenenéé výsledky, protokol,výsledky, protokol,
-- zpzpěětntnáá vazba pro vazba pro žžááky.ky.



LL PP čč. 1  . 1  -- UrUr ččeneníí hustoty kovu mincehustoty kovu mince

�� Nelze pNelze přřesnesněě urur ččit z jakit z jakéého kovu jsou mince ho kovu jsou mince 
�� NNááslednsledněě diskutovat: diskutovat: 

-- magnetickmagnetickéé úúččinky (pouinky (použžitit íí v automatech,v automatech,
-- ocelovocelovéé „„ jj áádrodro““ , kter, kteréé je vnje vněě pokoveno pokoveno 
-- u 1, 2 a 5 koruny niklem u 1, 2 a 5 koruny niklem 
-- u 10, 20 a 50 koruny mu 10, 20 a 50 koruny měěddíí resp. jejresp. jejíí slitiny. slitiny. 

�� MotivaMotiva ččnníí akcent akcent –– padpaděělláánníí mincmincíí,,
�� DalDalšíší parametry parametry -- hmotnost, rozmhmotnost, rozměěry, tvar, ry, tvar, 
�� VVííce informacce informacíí na internetu na internetu –– ČČNB, NB, WikipedieWikipedie..
�� MoMožžno zpracovat krno zpracovat kráátký refertký refer áát.t.



LL PP čč. 4  . 4  -- MM ěřěřeneníí a graficka grafickéé
znznáázornzorněěnníí pohybu autpohybu autííččkaka

�� KromKrom ěě fyzikfyzikáálnlníího obsahu motivovho obsahu motivováána na 
automobilovými zautomobilovými záávody. vody. 

�� Po jejPo jejíím vyhodnocenm vyhodnoceníí opopěět mt můžůžeme diskutovat eme diskutovat 
skuteskuteččnnéé prprůůmměěrnrn éé a maxima maximáálnlníí rychlosti naprychlosti napřř. . 
vv zzáávodech formule 1. vodech formule 1. 

�� PotPotřřebnebnéé úúdaje modaje možžno nalno naléézt na internetu.zt na internetu.
�� Na toto tNa toto tééma zadat krma zadat kráátký refertký refer áát.t.



LL PP čč. 5  . 5  -- UrUr ččete ohniskovou ete ohniskovou 
vzdvzdáálenost lupylenost lupy

�� Teorie Teorie -- lupa (spojnlupa (spojnáá ččooččka) soustka) soustřřeeďďuje svazek    uje svazek    
rovnobrovnoběžěžných paprskných paprskůů do jednoho bodu (F).do jednoho bodu (F).

�� ŽŽááci znajci znajíí –– lupou lupou -- slunesluneččnníí svsvěětlo zaptlo zapáállíí pappapíír. r. 

�� RomRomáány ny JulaJula VernaVerna. . 

�� ZvZvěěttššeneníí lupy vlupy v praxi praxi –– napnapřř.: .: 

-- lidlid éé se se ššpatným zrakem (diabetici), patným zrakem (diabetici), 

-- ppřříírodovrodověědci dci -- zkoumzkoumáánníí rrůůzných preparzných preparááttůů..



LL PP čč. 5  . 5  -- MM ěřěřeneníí odporu tenkých odporu tenkých 
vrstev tuhyvrstev tuhy

�� Dokazuje Dokazuje -- elektrický proud lze velektrický proud lze véést nejenom st nejenom 
drdr ááty. ty. 

�� NNááslednsledněě seznseznáámit smit s technologitechnologiíí titi ššttěěných spojných spojůů..
�� UkUkáázat konkrzat konkréétntníí desku sdesku stiti ššttěěnými spoji (napnými spoji (napřř. . 

nefunknefunkččnníí kartu zkartu z PC). PC). 
�� VideosekvenceVideosekvencess ukukáázkou amatzkou amatéérskrskéé výroby výroby 

titi ššttěěných spojných spojůů..



LaboratornLaboratorn íí prpr ááce ce –– uuččebnice SPNebnice SPN

DalDalšíší uuččebnice tebnice tééto to řřady: ady: 
�� laboratornlaboratorn íí prprááce zamce zaměřěřenenéé na konkrna konkréétntníí

praktickpraktick éé úúlohy lohy -- napnapřř. . 
�� urur ččeneníí výkonu pvýkonu přři ni něěkterých tkterých těělesných lesných 

cvicviččeneníích, ch, 
�� úúččinnost varninnost varnéé konvice, konvice, ……



Projekty pProjekty přři výuce fyziky i výuce fyziky na Zna ZŠŠ

�� ProjektovProjektováá výuka v výuka v ČČR jiR ji žž ppřřed 10 ed 10 –– 15 lety.15 lety.
�� ŠŠirir šíší zavzaváádděěnníí -- aažž ss realizacrealizacíí RVP. RVP. 
�� KvalitnKvalitn ěě ppřřipravenipravenéé a zrealizovana zrealizovanéé projekty: projekty: 

-- rozvoj a utvrozvoj a utváářřeneníí vvššech klech klííččových kompetencových kompetencíí,,
-- smysluplnsmysluplnáá realizace prrealizace průřůřezových tezových téémat. mat. 

�� uuččiteliteléé fyziky fyziky -- úúzkzkáá spoluprspoluprááce s kolegy (M, ce s kolegy (M, PPřř, Z, , Z, 
CH,CH,……) ale i humanitn) ale i humanitníí a esteticka estetickéé ppřředmedměěty.ty.

�� PPřřispispíívváá kk zatraktivnzatraktivn ěěnníí výuky fyziky a mnohvýuky fyziky a mnohéé žžááky ky 
vede kvede khlubhlubšíšímu zmu záájmu o F. jmu o F. 

�� ProjektovProjektováá výuka nemvýuka nemůžůže být dominantne být dominantníí jako v jako v 
alternativnalternativn íím m šškolstvkolstvíí..

�� Projekty musProjekty musíí být pro být pro žžááky i uky i uččitele zitele zááleležžitost, kteritost, kteráá
nezevnezevššednedníí..



ProjektovProjektováá výuka výuka -- prprůůbběěhh

PPřříípravnpravnáá ffááze: ze: 
�� ZZ pohledu upohledu uččitele je rozhodujitele je rozhodujííccíí pro vpro vššechny echny 

daldalšíší ffááze ze řřeeššeneníí. . 
�� VýbVýběěr tr t éématu, koordinace vmatu, koordinace vrr áámci mci šškoly, koly, 

motivace motivace žžáákkůů, rozd, rozděělenleníí pracovnpracovníích skupin,...).ch skupin,...).
�� ZZ pohledu pohledu žžáákkůů zahrnuje výbzahrnuje výběěr, resp. pr, resp. přřijmutijmut íí

zadanzadanéého tho téématu. matu. 
�� NNáásleduje diskuse a sestavensleduje diskuse a sestaveníí plpláánu nu řřeeššeneníí

zadanzadanéého ho úúkolu  (kolu  (ččasový harmonogram, asový harmonogram, 
rozdrozděělenleníí úúkolkolůů, hled, hledáánníí zdrojzdrojůů informacinformacíí, .....), .....)



ProjektovProjektováá výukaevýukae -- prprůůbběěhh

VlastnVlastníí řřeeššeneníí projektu:projektu:
�� pochopenpochopeníí teoretických poznatkteoretických poznatkůů a zvla zvláádnutdnutíí

praktických praktických ččinnostinnostíí vedoucvedoucíích kch k řřeeššeneníí zadanzadanéého ho 
úúkolu.  kolu.  

Prezentace Prezentace řřeeššeneníí projektu:projektu:
�� vystoupenvystoupeníí v kolektivu tv kolektivu t řříídy, pro celou dy, pro celou šškolu, nebo kolu, nebo 

rodirodi čče, e, 
�� seznseznáámenmeníí s dosas dosažženými výsledky enými výsledky -- ukukáázka výrobkzka výrobkůů, , 

ppřřednesenedneseníí referreferáátu, výstavka, ....tu, výstavka, ....
VyhodnocenVyhodnoceníí projektuprojektu ::
�� nejen unejen uččiteliteléé ale i samotnale i samotníí žžááci, ci, 
�� autoevaluaautoevaluaččnníí prvkem ve výuce.prvkem ve výuce.



ProjektovProjektováá výuka výuka -- negativanegativa

�� ČČasovasováá nnáároroččnost nost 
-- vv rr áámci centrmci centráálnlníího plho pláánovnováánníí šškolnkolníích ch ččinnostinnostíí, , 
-- jinak na jinak na úúkor výuky ve vlastnkor výuky ve vlastníím pm přředmedměětu. tu. 

�� Velmi Velmi ččasto asto -- pouze izolovanpouze izolovanéé vvěědomosti bez domosti bez 
dostatedostateččnnéého provho prováázzáánníí a porozuma porozuměěnníí

�� Je nutnJe nutnéé vvžždy provdy provéést zst záávvěěrereččnnéé shrnutshrnutíí, prezentaci a , prezentaci a 
vyhodnocenvyhodnoceníí celceléého projektu.ho projektu.

�� JsouJsou--li projekty zadli projekty zad áávváány pny přříílili šš ččasto stasto stáávváá se zse znich nich 
rutina a prutina a přřestestáávajvajíí být motivabýt motivaččnníím m ččinitelem, podobninitelem, podobněě
jako tomu je pjako tomu je přři poi požžíívváánníí IT ve výuce.IT ve výuce.



Projekty v uProjekty v uččebnicebnicíích fyzikych fyziky

�� CelCeláá řřada uada uččebnic bude nabebnic bude nabíízet asi 80 nzet asi 80 náámměěttůů. . 
�� Odraz probOdraz probííranranéého uho uččiva a ziva a záároveroveňň zahrnujzahrnuj íí šširir šíší

problematiku. problematiku. 
�� VýbVýběěr neotr neotřřelých nelých náámměěttůů na projekty v rna projekty v r ůůznznéém m 

obdobobdobíí. . 
�� ZZáákladnkladníí mymyššlenky, na co by se mlenky, na co by se měěl projekt zaml projekt zaměřěřit it 

a na něěkterkter éé zdroje informaczdroje informacíí kk dandanéému tmu téématu. matu. 
�� NavrNavržženenéé projety projety –– obsahovobsahováá i didakticki didaktick áá analýza v analýza v 

metodických pmetodických přřííruru ččkkáách. ch. 
�� VyuVyuččujuj ííccíí si tak mohou udsi tak mohou uděělat komplexnlat komplexníí ppřředstavu edstavu 

o navro navržženenéém projektu.m projektu.



VybranVybran éé projekty v uprojekty v u ččebnicebnicíích fyzikych fyziky

�� NANAŠŠE NE NÁÁMMĚĚSTSTÍÍ

Porovnat velikost (rozlohu) nPorovnat velikost (rozlohu) náámměěststíí ve vybraných ve vybraných 
mměěstech, rozstech, rozšíšířřit poznatky o nait poznatky o naššich mich měěstech a jejich stech a jejich 
historiihistorii

�� SPOTSPOTŘŘEBA VODY V DOMEBA VODY V DOM ÁÁCNOSTI (CNOSTI (ŠŠKOLE)KOLE)

VytvoVytvořřit pit přředstavu o spotedstavu o spotřřebeběě vody v dnevody v dneššnníí dobdoběě

�� SSÍÍ LY VE SPORTULY VE SPORTU

NalNaléézt silovzt silovéé ppůůsobensobeníí v jednotlivých druzv jednotlivých druzíích sportch sportůů

�� POHYBY ZVPOHYBY ZV ÍÍŘŘATAT

Poznat rPoznat růůznznéé druhy a podstatu pohybu zvdruhy a podstatu pohybu zvíířřatat



VybranVybran éé projekty v uprojekty v u ččebnicebnicíích fyzikych fyziky

�� OPALOVOPALOV ÁÁNNÍÍ A VA VŠŠE, CO SE, CO SNNÍÍ M SOUVISM SOUVISÍÍ

Poznat zPoznat záásady opalovsady opalováánníí jako formy otujako formy otužžovováánníí
sluncemsluncem

�� POZOROVACPOZOROVAC ÍÍ TECHNIKATECHNIKA

Pochopit a v praxi ukPochopit a v praxi ukáázat rzat růůznznéé druhy a vyudruhy a využžitit íí
pozorovacpozorovacíí technikytechniky

�� LETY BALONLETY BALON ŮŮ A VZDUCHOLODA VZDUCHOLOD ÍÍ

Poznat princip letu, Poznat princip letu, řříízenzeníí a pa přřististáávváánníí



VybranVybran éé projekty v uprojekty v u ččebnicebnicíích fyzikych fyziky

�� VYTVOVYTVO ŘŘENENÍÍ MODELU POULIMODELU POULI ČČNNÍÍ HO HO 
OSVOSVĚĚTLENTLEN ÍÍ

UkUkáázat vyuzat využžitit íí paralelnparalelníího ho řřazenazeníí spotspotřřebiebičůčů ((žžáárovek)rovek)

�� ELEKTRICKÝ ROZVOD VELEKTRICKÝ ROZVOD V BYTBYTĚĚ

(V RODINN(V RODINN ÉÉM DOMM DOM ĚĚ))

Poznat technickPoznat technickéé řřeeššeneníí rozvodu elektrozvodu elektřřiny v bytiny v bytěě

�� ELEKTRICKÝ OBVOD ELEKTRICKÝ OBVOD –– TITI ŠŠTTĚĚNNÉÉ SPOJESPOJE

SeznSeznáámit se smit se stechnologitechnologiíí titiššttěěných spojných spojůů



ZZáávvěěrr

�� CCííl = aplikace didaktických poznatkl = aplikace didaktických poznatkůů v inovovanv inovovanéé

sadsaděě uuččebnic fyziky pro Zebnic fyziky pro ZŠŠ od SPN. od SPN. 

�� ProjektovProjektováá výuka podobnvýuka podobněě jako djako dřřííve LP se musve LP se musíí

ststáát nedt nedíílnou soulnou souččááststíí modernmoderníí výuky na Zvýuky na ZŠŠ..

�� ProjektovProjektováá výuka výuka -- zatraktivnzatraktivn ěěnníí výuky, praktickvýuky, praktick éé

poznatky, aktivita poznatky, aktivita žžáákkůů a jejich seberealizace. a jejich seberealizace. 

�� LP a projekty nemusLP a projekty nemusíí být vbýt v protikladu protikladu –– viz LP viz LP 

„„ MM ěřěřeneníí odporu tenkých vrstev tuhyodporu tenkých vrstev tuhy““ a projekt a projekt 

„„ Elektrický obvod Elektrický obvod –– titi ššttěěnnéé spojespoje““ . . 



KontaktKontakt

PaedDr. JiPaedDr. Jiřříí TesaTesařř, , PhPh.D..D.
Katedra fyziky Katedra fyziky 
PedagogickPedagogickáá fakulta JUfakulta JU
Jeronýmova 10Jeronýmova 10
ČČeskeskéé BudBuděějovicejovice
CZ CZ –– 371 15371 15

℡ ℡ ℡ ℡ ℡ ℡ ℡ ℡ +420 387 773 051+420 387 773 051
EE--mail: mail: rasetraset@@pfpf..jcujcu..czcz


