ČLOVĚK A PŘÍRODA
FYZIKA
Vzdělávací obor Fyzika má týdenní dotaci 1 hodina v 6. a 9. ročníku, 2 hodiny
v 7. a 8. ročníku. Výuka probíhá v učebně fyziky a navazuje na I.stupeň na vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět.
Cílem vzdělávacího oboru Fyzika je poskytnout žákům prostředky a metody pro
hlubší porozumění přírodních faktů a jejich zákonitostí, dát žákům potřebný základ pro lepší
pochopení současných technologií.
Výuka má činnostní a badatelský charakter a rozvíjí dovednosti pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky ověřování
a vyvozovat z nich závěry.
Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi,
vysvětlovat pozorované jevy a využívat svých znalostí k řešení konkrétních úkolů v běžném
životě.
Ve výuce se též zabýváme závislostí člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské
činnosti na stav životního prostředí.
Výuka probíhá formou frontální, skupinové nebo samostatné práce. Snažíme se
zařazovat projektové vyučování. Výuku obohacujeme exkurzemi: technické muzeum v Praze
a v Brně, zrcadlové bludiště na Petříně, planetárium v Brně, JE Dukovany a PVE Dalešice.
Část učiva podle zájmu žáků je procvičována a prohlubována v rámci vázané
disponibilní časové dotace (- předmět SPřP).
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
0
0
0
0
0

6. roč.
1

7. roč.
2

8. roč.
2

9. roč.
1

Výuka probíhá v učebně fyziky, kde jsou k dispozici pomůcky pro demonstraci či
frontální pokusy. Učebna je vybavena dataprojektorem a videem, umožňující používat
výukové programy. Některé hodiny jsou realizovány v počítačové učebně, kde žáci pracují
s výukovým programem individuálně nebo vyhledávají informace na internetu.
Na úrovni vzdělávacího oboru Fyzika jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové
kompetence využívány strategie (postupy), které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení
• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé fyzikální
objekty, procesy a jejich vlastnosti a měřit různé fyzikální vlastnosti objektů,
výsledky svých pozorování a měření vyhodnocovat a dále využívat pro své vlastní
učení
• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experimenty, které buď
ověřují či potvrzují vyslovované hypotézy nebo slouží jako základ pro odhalování
fyzikálních zákonitostí, z nichž mohou žáci vycházet v dalších svých poznávacích
aktivitách
• vyslovovat v diskuzích hypotézy o fyzikální podstatě studovaných jevů či jejich
průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané
poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu,

•
•

vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky
fyzikálního poznávání a využívat je efektivně ve svém dalším studiu
poznávat souvislosti fyzikálního zkoumání s ostatními, v první řadě přírodovědně
zaměřenými, oblastmi zkoumání

Kompetence k řešení problémů
• rozpoznávat problémy v průběhu jejich fyzikálního vzdělávání při využití všech
metod a prostředků, jež mají v daném okamžiku k dispozici (dostupné metody
pozorování, měření, experimentování, matematické prostředky, grafické
prostředky apod.)
• vyjádřit či formulovat problém, na který narazí při svém fyzikálním vzdělávání
• hledat, navrhovat či používat různé další metody, informace nebo nástroje, které
by mohly přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní metody, informace
a prostředky nevedly k cíli
• posuzovat řešení daného fyzikálního problému z hlediska jeho správnosti,
jednoznačnosti či efektivnosti a z těchto hledisek porovnávat i případná různá
řešení daného problému
• korigovat chybná řešení problému
• používat osvojené metody řešení fyzikálních problémů i v jiných oblastech jejich
vzdělávání, pokud jsou tyto metody v těchto oblastech aplikovatelné
Kompetence sociální a personální
• rozvíjet spolupráci a vzájemnou pomoc při řešení problému
• rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti

