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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 k vyvození a následnému procvičení učiva  

o změnách skupenství látek. První část prezentace je zaměřena  

na seznámení s pojmy tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění a na změny 

vnitřního uspořádání částic v jednotlivých skupenstvích. Ve druhé 

části si pak žáci nové znalosti upevní při řešení kvízu. Atraktivní 

forma práce u interaktivní tabule a využití akcí zvyšuje motivaci 

žáků.  

 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


Plněné výstupy: 

Žák uvede základní přeměny skupenství látek; charakterizuje 

souvislost těchto přeměn se změnami vnitřní energie a částicové 

struktury látek; charakterizuje skupenské teplo tání; charakterizuje 

hlavní faktory, na nichž závisí rychlost vypařování kapaliny; 

charakterizuje hlavní faktory, na nichž závisí teplota varu 

kapaliny; charakterizuje nasycenost vzduchu vodní parou a na tomto 

základě objasní jevy spojené s kapalněním vodní páry ve vzduchu. 
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