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Struktura

Fyzika je rozdělena do následujících knih:

Základy, Síly, Kapaliny a plyny, Optika, Akustika, Energie, 
Elektřina a magnetismus, Atomová fyzika, Vesmír

Každá kniha je rozdělena do kapitol, ve kterých se 
nachází konkrétní lekce.

Pořadí kapitol a lekcí v učebnici není nutné pevně 
dodržovat. Podle potřeby je možné a někdy i vhodné dát 
v návaznosti na sebe lekce z různých kapitol.

Lekce

Každá lekce obsahuje:

 Animaci
 Krátký text
 Otázky
 Text k samostudiu (Shrnutí)
 Metodickou příručku

Žákům je možné vytisknout pracovní list, který obsahuje 
krátký text s jednoduchou grafikou (ta slouží jako 
podklad pro spuštění animace v aplikaci).

Kniha

Kapitoly

Lekce

Lekce

Otázky

Shrnutí

Met. příručka
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Práce s pracovním 

listem

Pracovní list chápeme jako prostor dětí, kam si mohou 
dělat poznámky, kreslit i odpovídat na otázky. Jako 
studijní text slouží zápis, který provedou po každé 
lekci do svého školního sešitu. Za vhodné považujeme 
spoluúčast žáků při tvorbě zápisu, může být podpořena 
například otázkami: Co bylo v téhle kapitole důležité? 
Co byste si zapsali vy? Co si myslíte, že byste si měli 
zapamatovat? Motivující může být pro žáky také zápis 
jejich konkrétních myšlenek nebo zajímavých dotazů.

S pracovním listem pracují samostatně nebo v malých 
skupinách. Přibližný čas na přečtení textu, shlédnutí 
animace a promyšlení otázek je zhruba 10-15 minut. 
Jeho zařazení je ve většině případů vhodné v úvodní 
části hodiny.

Žáci začínají přečtením textu a poté si prohlédnou 
animaci.

Součástí práce by měla být možnost pracovat  
s informacemi na internetu.

Pracovní listy jsou určeny primárně pro práci v hodině. 
Cílem textu a animace není látku podrobně vysvětlit, 
ale spíše navést k otázkám, které vedou k zamyšlení  
a diskuzi. Cílem je, aby k pochopení učiva docházelo 
skrze vhodně pokládané otázky a skrze debatu mezi 
žáky a učitelem, případně mezi žáky vzájemně.

Otázky

Otázky se vyskytují zhruba ve třech gradačních stupních

Odpověď je přímo k nalezení v textu nebo animaci 
– vycházíme z toho, že žáci mají obecně problém se 
čtením a pochopením textu 

Odpovědi lze vymyslet za užití informací z textu nebo 
animace 

Úvahy, které přesahují probíranou kapitolu

Otázky jsou určené ideálně pro dvojice nebo menší 
skupiny.

Některé mohou mít více správných odpovědí a některé 
dokonce nemusí mít vyloženě správnou odpověď – jejich 
cílem je podpořit debatu.

Nesprávná odpověď nemusí být špatná odpověď. 
Velmi důležité je, aby žáci přicházeli s vlastními nápady 
a snažili se je obhájit. I nesprávná úvaha může velmi 
pomoci při hledání správné odpovědi na otázku.

Otázky ověřující pochopení textu nebo animace slouží 
mimo jiné k procvičení formulace myšlenek a používání 
fyzikálního jazyka.

V otázkach vedoucích k odvození vztahu pro výpočet 
určité fyzikální veličiny jde primárně o to, aby si žáci 
uvědomili vzájemnou závislost nebo nezávislost 
fyzikálních veličin. Žáci mohou způsob výpočtu spíše 
odhadnout na základě intuice, než na něj přijít exaktnější 
cestou, a proto odpověď na tuto část otázky rozhodně 
nevyžadujeme od většiny žáků.
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Metodická 

příručka

U každé lekce jsou uvedeny její výukové cíle a dílčí cíle 
textu, animace a jednotlivých otázek.

Odpovědi na otázky nejsou jediné možné a nejsou 
formulované ve formě, v jaké budou pravděpodobně 
odpovídat žáci.

Uvedené úlohy považujeme za součást expozice učiva. 
Pro jeho fixaci je množství úloh nedostačující.

Zápisy uvedené v metodice jsou pouze ukázkové  
a nemusí (a ani by neměly) být použity přesně v tomto 
tvaru.

Fyzikální 

poznámky

Ve všech knihách používáme pro tíhovou sílu vztaženou 
v daném případě k jednotce hmotnosti poněkud 
zjednodušené označení tíhová konstanta. Její hodnoty 
se ovšem vzájemně liší pro případy tíhového pole Země, 
Měsíce, dalších planet atd.

Pro celou planetu Zemi předpokládáme stejné tíhové 
zrychlení 10 N na kg.

Pro jednoduchost považujeme ve všech knihách ne 
zcela správně označení velikosti úhlu, pro které se 
standardně používají řecká písmena, za název úhlu.

Síly

Správně bychom měli v lekcích věnujících se tření 
nejprve definovat třecí sílu jako sílu potřebnou  
k rovnoměrnému posouvání tělesa po povrchu jiného 
tělesa, jejíž velikost můžeme zjistit například měřením, 
a poté fyzikální veličinu koeficient smykového tření jako 
poměr třecí a tlakové síly. Na základě těchto definic by 
pak žáci mohli odvodit způsob výpočtu třecí síly. V této 
knize jsme se ale rozhodli žákům přímo definovat vztah 
pro výpočet třecí síly i za cenu jen intuitivní definice 
koeficientu smykového tření.

Pro jednoduchost zde také neuvažujeme rozdíl mezi 
statickým a dynamickým třením.

V kapitole Otáčivé účinky síly pro jednoduchost 
předpokládáme, že síla způsobující otáčení tělesa je 
vždy kolmá na své rameno.

Kapaliny 

a plyny

Pokud není zmíněno jinak, předpokládáme, že se slovní 
úlohy odehrávají na Zemi a ve vodě s hustotou 1000 kg 
na m3.
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Optika

V této knize se zabýváme pouze geometrickou 
(paprskovou) optikou. Šíření světla tak chápeme jako 
svazek nekonečně tenkých paprsků. Nicméně je zde 
několik výjimek:

V úvodní lekci Záření chápeme světlo jako část 
elektromagnetického spektra, ale více se o jeho vlnovém 
charakteru nezmiňujeme. 

V lekci Šíření světla se objevuje tečka na zrcadle, která 
v čistě geometrickém přístupu nemá opodstatnění. 
Její přítomnost, pokud zůstane žáky nepovšimnuta, 
nerozebíráme. V opačném případě je vhodné se zmínit, 
že reálná situace je o něco složitější, než jak probíráme 
na základní škole.
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