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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen 

pro práci na interaktivní tabuli, s projektorem.  

• Prezentace je určena k procvičování pojmů okruhu 

Pohyb tělesa ve fyzice v sedmém ročníku. 

• Je součástí tematického okruhu Pohyb těles a síly. 

• Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora 

prezentace v říjnu 2011. 



Křížovka a osmisměrka 

na pohyb tělesa 

Fyzika – 7. ročník 



Křížovka a osmisměrka 

 

 
Křížovka – zadání do sešitů (doc): 

Osmisměrka – zadání do sešitů (doc): 



Křížovka 1 

Tajenka: _____________ 

 

 

Legenda:   

1. základní jednotka času 

2. pohyby jsou přímočaré a … 

3. veličina v 

4. pohyb, jehož velikost rychlosti se mění 

5. 60 sekund je jedna… 

6. základní jednotka délky 

7. značka veličiny čas 

8. délka trajektorie  
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Křížovka 1 

Tajenka: ___________________ 

 

 



Křížovka 1 

Tajenka: kilometr 

 

 



Osmisměrka 

    rychlost, dráha, minuta, metr, Newton, 
čas, hodina, těleso, týden, mili, posuvný  
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Osmisměrka 

    rychlost, dráha, minuta, metr, Newton, 
čas, hodina, těleso, týden, mili, posuvný  

 

 



Osmisměrka 

 Tajenka:  délka 

 

 



Křížovka a osmisměrka na pohyb 

Informace k prezentaci: 

 

- klipart: office.microsoft.com, 

- prezentaci vytvořil Mgr. Pavel Šavara. 

 


