
Úvodné slovo a zopár organizačných info na úvod ;) 
• Milí žiaci, aj keď sme doma, učiť sa treba. Prázdniny sú super a všetci sa na ne tešíme. Ale toto nie sú prázdniny 

 Toto je výnimočná situácia keď nemôžeme chodiť do školy. Výhodou je, že nemusíme vstávať ráno do školy, čo 

nás teší. 

• Učivo však máme dané a musí sa prebrať. Nevýhodou je, že vám ho nemôžeme vysvetliť priamo, nemôžeme sa o 

tom rozprávať, debatovať. Preto sa vám pokúsim nájsť na internete a vložiť do prezentácie poznámky, rôzne 

animácie, obrázky,  texty na prečítanie a doplnenie, námety na rozmýšľanie a podobne. Ak nájdem, vložím aj link

na online test, kde si viete overiť, či ste učivo správne pochopili a čo ste si zapamätali. 

• Nakoniec Vám zadám vždy poznámky tak, ako sme zvyknutí a vy si ich napíšete do zošitov. Nie preto, aby ste 

nezabudli písať (aj keď...). Ale pri čítaní a následnom písaní váš mozog prijíma informácie inak a lepšie si ich tak 

zapamätáte ako keď iba čítate. Poznámky do zošitov vždy výrazne farebne odlíšim (snímka bude mať farebné 

pozadie), nebudete písať všetko čo bude v podkladoch, čo vám pošlem.

• Podklady budem dávať vo formáte pdf do IŽK (nová možnosť) a posielať to isté aj na stránku 

zsvajanskeho.edupage.org  

• V prípade potreby ma kontaktujte zatiaľ mailom golianova.vajanskeho@gmail.com. Prosím vždy do predmetu 

mailu uviesť FYZIKA 6. ročník. Uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia a pokyny. Ak bude niečo nové, dám vám 

vedieť.



Správanie telies v kvapalinách 
a plynoch

Nový tematický celok – do zošita veľký nadpis na novú stranu



Zo skúseností vieme, že niektoré telesá na hladine vody plávajú, 
napr.: 

• vetvičky či listy zo stromov,

• kus polystyrénu, 

• ale aj človek, ktorý sa nadýchne, zadrží dych a ľahne si na vodu. 



Ak však dáme do vody kameň, potopí sa na dno.

Jestvujú ale aj telesá, ktoré na hladine neplávajú, ale 
ani neklesnú na dno. Hovoríme, že sa vznášajú. 
Vznášať sa dokážu ponorky, ryby, ale aj potápači. 



Návrh na domácu aktivitu – pokus. Po dohode s rodičmi!
Pomôcky: Veľká miska/ lavór/vedro/ umývadlo/vaňa  proste niečo väčšie kam 
napustíš viac vody. Menšia plastová miska - loďka (niečo čo bude na vode plávať a 
dajú sa do toho vkladať veci). Nejaké závažia, ktorým nevadí voda.
Postup:
1. Do väčšej nádoby nalej dostatočné množstvo vody, ale nie po okraj.
2. Na vodu polož misku – loďku.
3. Postupne do loďky vkladaj závažia a sleduj ako sa postupne potápa.
Otázky:
• Koľko závaží loďka udrží, nepotopí sa?
• Prečo a ako loďka dokáže „uniesť“ závažia?
• Koľko závaží treba, aby sa loďka potopila? Prečo sa to stane?

Na ďalších „hodinách“ sa dozvieme odpovede na tieto a ďalšie otázky. Napríklad:
• Prečo pláva loď vo vode, keď je veľmi ťažká? 
• Čo musí urobiť ponorka, aby vyplávala na hladinu oceánu či mora?
• Ako môže balón aj s posádkou vystúpiť do výšky? 



Správanie sa telies v kvapalinách
V kvapaline môže teleso:

• plávať – na hladine

• vznášať sa – vo vode

• potápať sa – na dne

Poznáme telesá, ktoré sa môžu vo vode potápať, plávať aj vznášať sa – napríklad 
ponorka. Aby sa ponorila hlbšie, načerpáva vodu do nádrží a tým sa zvyšuje jej 
hmotnosť. (viac k ponorke nabudúce)

Úloha: Napíš 3 telesá, ktoré na vode plávajú, vznášajú sa a potápajú sa.

• Plávajú:

• Vznášajú sa:

• Potápajú sa:

Toto si napíš do zošita, 
samozrejme aj 
odpovedz, vyrieš 
úlohu. Obrázok 
nakresliť aj s popisom. 
To, čo si treba napísať 
do zošita bude vždy 
takto farebne odlíšené 
pozadím. 


