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Šíření tepla prouděním 
a zářením

Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Práce, výkon, energie, teplo
Anotace:

1. proudění
2. záření
3. shrnutí  druhy šíření tepla
4. co dopadá od Slunce
5. bílé a černé předměty

VII 317:10

ŠÍŘENÍ TEPLA 
PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM

X 1410:16

PROUDĚNÍ

• prouděním se přenáší teplo pouze 
v tekutinách

• co jsou tekutiny? odpověď - ťukni na rámeček

 
(tekutiny = kapaliny + plyny)

• je to důležitý přírodní jev:
proudění vzduchu v atmosféře - denní 
změny počasí, ale i celkový charakter 
podnebí, pohyb ptáků, teplé a studené 
mořské proudy

X 1410:18

ZÁŘENÍ

• tělesa a látky všech skupenství vydávají 
záření - sálání

• původ je ve změně energie atomů a molekul, 
označujeme ho jako tepelné záření

• do 500 0C není vidět
• s rostoucí teplotou je vidět
• 600 0C ... červená 
• pak oranžová, žlutá až bílá (několik tisíc 0C)

• zářením se teplo šíří v průhledných 
látkách a vakuu

X 1410:20

ŠÍŘENÍ TEPLA:

• vedením - ve všech látkách

• prouděním - v tekutinách

• zářením - v průhledných látkách a 
vakuu

• samovolné proudění - teplá látka stoupá 
nahoru a studená klesá dolů
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X 1410:22

Na povrch Země dopadá od Slunce:

1/ ultrafialové záření - nevidíme, škodlivé, hodně ho 
pohltí atmosféra

2/ viditelné světlo

3/ infračervené záření - ohřívá místo, kam dopadá
 od vysokých teplot ho 
začneme vidět červeně (500 0C)

XII 110:52

• černé předměty - pohlcují 
infračervené záření
(čím drsnější, tím víc)

• bílé předměty - odrážejí infračervené 
záření

XII 212:46

Uveď 3 příklady, kdy se v praxi využívá 
k chlazení proudění kapaliny nebo plynu:

1/ chladiče motoru v autě
2/ chladící věž v elektrárně
3/ klimatizace
4/ ventilátor v počítači
5/ ledničky

XII 214:00

Proč musí být tovární komíny dost vysoké 
a proč musí mít veliký průměr?

• protože jimi musí proudit až tisíce m3 vzduchu a 
zplodin za hodinu

• ve větší výšce je nižší teplota, a tak vysokými komíny 
plyny snáze stoupají

• tah se zlepší, když se stěny ohřejí

VII 317:52 XII 110:43
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Metodický list

Téma: Šíření tepla prouděním a zářením

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, opakování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: teploměr Go Temp Vernier

Poznámky:
list č.3 až č.8  výklad, opakování
list č.9 až č.10  žáci se zamýšlí nad problémem a diskutují ve skupinách, několik možných odpovědí je ukryto pod 
roletou
list č.11  test k prověření pochopení učiva
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