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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 tepla, tepelného záření, změn 

skupenství a spalovacích motorů. Práce je vytvořena ve formě soutěže 

Riskuj, kdy soutěžit mohou dva jednotlivci nebo skupiny. Správnost 

odpovědí je možno ihned kontrolovat. Atraktivní forma práce  

u interaktivní tabule a využití akcí zvyšuje motivaci žáků.  
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Plněné výstupy: 

Žák charakterizuje teplo jako změnu vnitřní energie při tepelné 

výměně; určí teplo přijaté tělesem ze znalosti hmotnosti tělesa, 

změny jeho teploty a měrné tepelné kapacity látky; charakterizuje 

některé z forem tepelné výměny a uvede příklady z praxe; uvede 

základní skupenské přeměny látek. 
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