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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 shrnutí energie, tepla a změn skupenství 

látek formou soutěže pro dvě až tři družstva nebo jednotlivce.  

Atraktivní forma práce u interaktivní tabule a využití akcí zvyšuje 

motivaci žáků.  

 

 

Plněné výstupy: 

Žák využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací  

a  časem; využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem 

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


energie při řešení konkrétních problémů a úloh; uvede hlavní 

jednotku práce, výkonu; uvede jejich násobky a díly; vyjádří práci, 

výkon při dané jednotce jinou jednotkou; používá vztah pro práci  

a výkon; objasní souvislost mezi konáním práce a pohybovou, resp. 

polohovou energií tělesa; charakterizuje teplo jako změnu vnitřní 

energie při tepelné výměně; uvede základní přeměny skupenství látek; 

charakterizuje souvislost těchto přeměn se změnami vnitřní energie  

a částicové struktury látek. 
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