
Fyzika 6. A,B                                                                         Plán výuky na období  22.6. – 26.6. 2020                                     

Jak jsem slíbila, tento týden druhá část poslední letošní kapitoly, kterou stihneme, a také 

kapitola na samostudium nejnáročnější - Hustota a výpočet hustoty.  Zápis je na závěr delší, 

omlouvám se, aby to bylo ale opravdu kompletní. Poctivě si to opište a propočítejte, čekají 

vás 2 měsíce prázdnin, už budete mít pokoj;-) 

V 6. třídě jste se ve fyzice měli naučit dva vzorečky, dva výpočty – výpočet gravitační síly, 

připomínám vzoreček, který je třeba si ze 6. třídy pamatovat Fg = m.g  

V kapitole hustota se naučíte druhý vzoreček, který je třeba si ze 6. třídy zapamatovat. 

Zbytek kapitoly, která plynule navazuje na tu z minulého týdne, si opište, úkoly na vyhledávání 

v Tabulkách si vyzkoušejte. Vezměte si k ruce učebnici - Tabulky (matematickofyzikální 

tabulky). V nich hledáte v oddílu CH1 a F11 a vyhledávat vždy v jediném sloupečku, který má 

nahoře napsané kg/m3. To je sloupeček s hustotou, tento sloupeček nás zajímá, v těch 

ostatních jsou jiné údaje. 

Od 7. třídy budete mít na fyziku pana učitele Kašpara. Sešit z letoška v žádném případě 

nevyhazujte, zápisy v něm budete potřebovat - jak se co značí, jaká je hlavní jednotka, vzoreček 

a hlavně tuto poslední těžkou kapitolu o hustotě, která je hodně důležitá! 

Jsme u konce, máte za sebou 15 týdnů samostudia…vy, co jste se celou karanténu učení opravdu 

poctivě věnovali, jste si vyzkoušeli, jak to chodí na střední škole a nebudete za pár let 

zaskočení.. oceníte to samozřejmě už příští rok, až vás pan učitel bude zkoušet u tabule 

z letos nabytých vědomostí . 

Dotazy na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky, Michala Slováčková. 

U všech výpočtů ve fyzice platí 

1)přečtu si zadání a vypíšu si všechno, co znám a co mám vypočítat i s jednotkou! = ZÁPIS 

2)prohlídnu si v tom zápisu jednotky!! Jednotky musí být v celém zápisu stejné, musí se 

kamarádit, musí si k sobě najít dvojici…..takže, když je např. hmotnost v gramech a hustota 

v kg/m3, tak to tak nemůžeme nechat, musíme to převést na stejnou jednotku, buď oboje na 

gramy, nebo na kilogramy.  

Hustota má dvě jednotky, buď g/cm3 nebo kg/m3 , nic jiného není (nemůžete si sami udělat 

třeba g/m3, to nejde). A kolem těchto dvou jednotek se to celé točí, dvojice musí být takto 

spolu (g s cm3  a kg s m3  a nic víc k nim! Nikdo cizí, třetí, jiný). Převody hustoty máte v sešitě 

na začátku kapitoly, nalistujte si.  

TOTO PRAVIDLO PLATÍ PRO VEŠKERÉ FYZIKÁLNÍ VÝPOČTY, JINAK VÁM VYJDOU NESMYSLY, TO 

SI ZAPAMATUJTE – začít KONTROLOU JEDNOTEK a převést!!!pak teprve začít počítat… 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Za značkou ró je vždy napsaná malým dolním indexem chemická značka toho prvku, na který se 

ptají, abyste věděli, co to tam všude je…zlato je Au, olovo je Pb atd..:-) to ještě neumíte 

 

HOTOVO 


