
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 8. ročník. Uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia a pokyny. Ak bude niečo nové, dám vám 

vedieť.



• Prácu vám bude zadávať na týždeň – 2 hodiny

•Za tento týždeň - najprv prečítať v učebnici –
str- 142 – 149, potom napísať poznámky – zelené 
pozadie snímok.

• V každom prípade vám zadám kým budete doma aj spracovať referát – projekt, 
za čo dostanete známku. Prakticky z čoho a ako doplním potom.

• Tentokrát neprikladám materiály na doštudovanie online + testy.  Nabudúce 
doplníme a potom si to spolu zopakujete a precvičíte.

• Pozor! Budeme počítať príklady. Milovníci matematiky a výpočtov nech sa na to 
psychicky pripravia  nebojte sa ale, nebude to nič tragické. Naučíme sa 3 vzorce 
a len ich budeme používať a dosádzať známe veličiny aby sme vypočítali 
neznáme.



Pohyb telies

Pohyb telesa sa opisuje tak, že si vyberieme predmet, vzhľadom na ktorý je 
teleso v pokoji alebo pohybe. Pokoj a pohyb sa určuje vždy vzhľadom na 
niečo!

Z hľadiska pohybu sú predmety vzhľadom na dané teleso (cestujúci vo 
vlaku):

 v pohybe – ak sa približujú alebo vzďaľujú (ľudia vonku)

 v pokoji – ak nemenia svoju polohu (taška položená na sedadle vo vlaku, 
spolucestujúci)

To isté teleso môže byť aj v pokoji aj v pohybe! Musíme zadať, vzhľadom na 
čo určujeme jeho pohyb!

Najčastejšie sa pohyb alebo pokoj telies spája s povrchom Zeme.



Trajektória
 je čiara (stopa), ktorú teleso opisuje pri pohybe

 je to množina všetkých bodov, cez ktoré teleso prešlo

Vzhľadom na trajektóriu môže byť pohyb:

• Priamočiary – trajektória je priamka

• Krivočiary– trajektória je krivka

Dráha pohybu 
 je dĺžka čiary, po ktorej sa teleso pohybovalo (dĺžka trajektórie) 

 je to fyzikálna veličina

 značka: s

 udáva sa v jednotkách dĺžky:  základná jednotka: meter, značka jednotky: m



Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Pri opise pohybu telesa je dôležité:

 dráha, ktorú teleso prešlo (vzdialenosť štartu a cieľa)

 čas, za ktorý teleso prešlo danú dráhu

Rovnomerný pohyb

 teleso koná rovnomerný pohyb, ak za rovnaké časové úseky prejde rovnakú dráhu

 grafom závislosti dráhy od času je priamka

 nemení sa rýchlosť pohybu telesa

Nerovnomerný pohyb

 teleso koná nerovnomerný pohyb, ak za rovnaké časové úseky prejde rôznu dráhu

 grafom závislosti dráhy od času je krivka

Rýchlosť telesa sa mení:

 ak sa zmenšuje – spomalený pohyb – zmenšujú sa dráhové úseky, ktoré prejde za rovnaký čas (spomaľovanie 
auta pred križovatkou)

 ak sa zväčšuje – zrýchlený pohyb - zväčšujú sa dráhové úseky, ktoré prejde za rovnaký čas (rozbiehanie auta)

• Načrtnúť aj s popisom str.146/obr.106 Červené auto – rovnomerný pohyb

Čierne auto – nerovnomerný pohyb


