
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Teplo – prezentace; ActivInspire 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. František Kubíček 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 30. října 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vzdělávací obor: Fyzika 

Vyučovací předmět: Fyzika       

Tematická oblast: Energie                                  

Sada: 6  

Číslo DUM v sadě: 15  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_06.15.KUF.FY.8 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_06.15.KUF.FY.8.ML 

Ověření materiálu ve výuce:  

Datum ověření ve výuce: 25. února 2013  

Ověřující učitel: Mgr. František Kubíček 

Třída: VIII. A 

 

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 k vyvození a následnému procvičení vztahů  

pro výpočet tepla přijatého a odevzdaného tělesem při tepelné 

výměně. V závěrečné části prezentace je zařazen test na shrnutí 

tepla. Při řešení příkladů i testových otázek je možno okamžitě 

provést kontrolu správnosti. Atraktivní forma práce u interaktivní 

tabule a využití akcí zvyšuje motivaci žáků.  
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Plněné výstupy: 

Žák určí teplo přijaté a odevzdané tělesem ze znalosti hmotnosti 

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

je těleso; charakterizuje teplo jako změnu vnitřní energie při 

tepelné výměně. 
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