
Pří_212_Vodiče a nevodiče.notebook

1

November 07, 2014



Pří_212_Vodiče a nevodiče.notebook

2

November 07, 2014



Pří_212_Vodiče a nevodiče.notebook

3

November 07, 2014

VODIČE A NEVODIČE

Podívejte se pozorně 
na obrázek bytu. 
Vyhledejte a vyjmenujte 
všechny spotřebiče, 
které potřebují jako 
zdroj energie elektřinu.

Přemýšleli jste někdy, jak jsou tyto přístroje elektřinou napájeny?
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Aby mohly elektrické spotřebiče fungovat, musí být zapojeny do obvodu, 
kterým protéká elektrický proud .

VODIČE A NEVODIČE - elektrický obvod

Ano, ale není vidět. 
Je ve zdi pod omítkou.

Najdeme ho doma? Přemýšlejte. Nejste-li si jistí odpovědí, klikněte na obrazce.

Elektrický obvod nemůže být zapojený stále, na zdích máme vypínače nebo zásuvky. 
Takto jsme chráněni před  přímým dotykem s elektrickou energií.
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VODIČE A NEVODIČE - elektrický obvod
Můžeme si takový jednoduchý obvod sestavit?

Pokud ano,co na sestavení elektrického obvodu bude potřeba?

ano ne

spojovací 
vodivé 
dráty

baterie

žárovka
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VODIČE A NEVODIČE 

 elektrický obvod - žákovský

Podívej se na obrázek elektrického obvodu . 
Najdeš zde o jednu součástku navíc. 
Dokážeš ji pojmenovat?

Z jakého materiálu musí být  vodivé dráty  a spínač vyrobeny, aby vodily elektrický proud?

Sestav elektrický obvod a vkládej různé materiály mezi spínač a vodivý drát.

Rozhodni, které jsou vodivé a které elektrický proud nevodí.

 měděný drát

 hliníkový drát
 ocelový drát

 mosazn ý drát

 grafit (tuha)

porcelánový 
izolátor

sklo

plast
dřevo

papír

Proč jsou kovové dráty obaleny plastem?
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VODIČE A NEVODIČE 
Roztřiď materiály podle vodivosti elektřiny:
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VODIČE A NEVODIČE 
Roztřiď materiály podle vodivosti elektřiny:

měděný drát

papír

hliníkový drát

dřevo

porcelán

ocelový drát

plast

mosazný drát

sklo

tuha

vodivé nevodivé
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VODIČE A NEVODIČE 
Tajenka - aby fungovaly elektrické přístroje, musí být 
zapojeny do elektrického ................:

1. elektrický přístroj 
    v domácnosti obecně

2. malý zdroj elektrické energie

3. látka, která vodí elektřinu je ...

4. látka, která nevodí 

    elektřinu je ...

5. elektrická energie jinak 

    je elektrický .......

1.

2.
3.

4.
5.
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VODIČE A NEVODIČE 
Tajenka - aby fungovaly elektrické přístroje, musí být 
zapojeny do elektrického ................:

1. elektrický přístroj 
    v domácnosti obecně

2. malý zdroj elektrické energie

3. látka, která vodí elektřinu je ...

4. látka, která nevodí 

    elektřinu je ...

5. elektrická energie jinak 

    je elektrický .......

1.

2.
3.

4.
5.

s p o t ř e b i č

b a t e r i e

v o d i č

n e v o d i č

p r o u d
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METODICKÉ POZNÁMKY:

Str. 1   Název výukového materiálu
Str. 2   Anotace
Str. 3   Vyhledat a vypsat elektrospotřebiče
Str. 4   Kliknutím na obrazce se objeví odpověď a obrázek
Str. 5   Kliknutím na kulaté obrazce  odpověď na otázku, 
           kliknutím na čtvercové obrazce se objeví obrázky
           pro sestavení elektrického obvodu
Str. 6   Kliknutím na barevné obdélníky se objeví obrázky 
Str. 7   Vortex sort  třídění pojmů  tažením do víru
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Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha: SPN, 2004. ISBN 807235258X. 
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