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Anotace: 

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy  

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií  

a ke zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem 

zpracování by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na 

co největší množství smyslů. 

Prezentace je zaměřena na výpočet práce při zvedání tělesa pomocí 

pevné kladky a jednoduchého kladkostroje. V první části se žáci 

názornou formou naučí určit velikost vykonané práce při zvedání 

tělesa. Druhá část slouží k procvičení získaných poznatků. Žáci 

mohou řešit příklady samostatně a průběžně kontrolovat správnost na 

interaktivní tabuli. V závěrečné třetí části prezentace si žáci 
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formou testu upevní probrané učivo. Aktivní zapojení žáků ve všech 

částech prezentace zvyšuje jejich motivaci i kvalitu výuky.  

 

 

Plněné výstupy: 

Žák rozpozná, že použitím kladky a kladkostroje se vykonaná práce 

nezmění, ale pouze usnadní; určí velikost práce při zvedání tělesa 

pomocí pevné kladky a jednoduchého kladkostroje; uvede základní 

jednotku práce, hmotnosti, síly a dráhy; vyjádří tyto veličiny  

při dané jednotce i jinou jednotkou. 
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