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Anotace: 

Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem. Jeho cílem  

je přispět ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií     

a ke zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Rovněž by měl vést  

k hodnotnějšímu učení a působit na co největší množství smyslů. 

Pracovní list doplňuje prezentaci a je koncipován k ověření 

pochopení učiva a k jeho celkovému shrnutí. 

Pracovní list je zaměřený na upevnění znalostí o vnitřní energii 

tělesa a teplu. V první části žáci pracují s textem a tabulkami, 

chybějící hodnoty vyhledávají a doplňují. Ve druhé části doplňují 

křížovku, správnost řešení si ověří vyluštěním tajenky. V závěrečné 

části procházejí žáci bludištěm, kde rozhodnou o správnosti výroků 

pomocí výběru ano – ne. Správnost si opět ověří vyluštěním tajenky. 

Aktivní zapojení žáků zvyšuje jejich motivaci. 
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Plněné výstupy: 

Žák porovná vnitřní energie tělesa ze znalosti teplot tělesa; 

charakterizuje teplo jako změnu vnitřní energie při tepelné výměně; 

určí teplo přijaté a odevzdané tělesem ze znalosti hmotnosti tělesa, 

změny jeho teploty a měrné tepelné kapacity látky, ze které je 

těleso. 
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