
VY_32_INOVACE_35.notebook

1

May 03, 2012

XII 911:14

Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VY_32_INOVACE_35

Název materiálu: Vodiče a nevodiče
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 35
Sada: Zvuk, elektrostatika
Autor: ing. Veronika Šolcová

Ověření ve výuce: Fyzika

Třída: 8.B Datum ověření: 9.3.2012

XII 911:15

Vodiče a nevodiče
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Zvuk, elektrostatika
Anotace:

1. elektrické vodiče
2. volné elektrony
3. elektrické nevodiče
4. uzemnění
5. země jako vodič
6. zásuvka
7. proud v lidském těle
8. jaké napětí je nebezpečné

I 313:35

ELEKTRICKÉ VODIČE A 
NEVODIČE

Elektrické vodiče

• látky, které vedou elektrický náboj

I 313:36

Volné elektrony

• elektrony, které jsou ve vnější části obalu 
slabě vázány k jádru a mohou se uvolnit 
z atomu

• mohou se pohybovat po celém tělese, ale 
nemohou z tělesa samovolně vystoupit

• mnoho jich je v kovech
• čím více volných elektronů, tím lepší vodič

I 313:38

Dobré vodiče

• kovy (stříbro, měď, hliník ...)
• tuha (grafit)

• v praxi musíme vodiče izolovat (obklopit 
nevodivou látkou), aby při dotyku nedošlo 
k úrazu

I 313:39

Elektrické nevodiče

• látky, které nevedou elektrický náboj
• elektrony jsou pevně vázány
• např. umělé hmoty

porcelán
sklo
přírodní: jantar, síra, slída
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Uzemnění

• nabité těleso se vodivě spojí se zemí
• náboj je odveden do země a těleso se vybije
• uzemňují se kovové části v papírnách, 

mlýnech, čerpacích stanicích atd.
• brání to hromadění el. náboje na strojích
• nutné i u cisteren (třením vzduchu o karoserii 
vzniká el. náboj, gumové pneumatiky jsou nevodiče a 
neodvádí náboj do země, uzemňuje se páskem z pryže s 

kovovými vlákny nebo kovovými řetězy)

III 1812:21

Země je také vodič

• elektrický proud je v zemi veden vodou, 
která je mezi částečkami půdy

• tato voda je vodivá, protože jsou v ní 
rozpuštěny různé soli

• čím je vlhčí, tím je její odpor menší

III 1812:23

Zásuvka

ochranný

fázový

nulovací

III 1812:21

Napětí proti zemi

• fázový vodič, ke kterému je připojena 
levá zdířka zásuvky, má proti zemi napětí 
230 V
• nulovací vodič, ke kterému je připojená 
pravá zdířka, má proti zemi napětí 0 V, je 
vždy uzemněn - vodivě spojen se zemí
• ochranný vodič, ke kterému je připojen 
kolík, má proti zemi napětí 0 V, je také 
vždy uzemněn, má zelenou izolaci se žlutým 
pruhem

III 1812:21

Proud v lidském těle

• mozek ovládá svaly a orgány těla tak, že k nim vysílá 
velmi slabé elektrické signály
• signály putují po nervových vláknech
• dráždí nervové zakončení ve svalu, nastane tam 
chemická reakce a sval se smrští
• když je sval podrážděn silným proudem, křečovitě se 
smrští
• nejnebezpečnější je, když silný proud zasáhne srdce 
• srdce se nepravidelně rozkmitá a může nastat smrt
• křeč je nebezpečná i tím, že brání otevřít ruku a 
nemůžeme se pustit elektrické šňůry
• zachránit nás může vytržení šňůry ze zásuvky

III 1812:21

Účinky proudu na lidské tělo

1 mA lehké podráždění
3 mA nepříjemné podráždění v kloubech rukou a

nohou
8 mA svaly na rukou ztuhnou, ruce lze rozevřít jen

s námahou
15 mA nelze rozevřít ruce, křeče, obrny
30 mA vážné nebezpečí
100 mA srdce nepravidelně kmitá, může nastat smrt
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III 1812:21

Jaké napětí je nebezpečné

• do 20 V je bezpečné
• střídavé napětí 230 V může za nepříznivých okolností 
zabít, když jsme dobře izolováni od země - nepříjemná 
rána
• vedení vysokého napětí je smrtelně nebezpečné, pozor 
na přeskočení jiskry
• některé zdroje mají sice vysoké napětí, ale jsou měkké
• to znamená, že nemohou trvale dávat moc velký proud, 
rychle se "vybijí" (např. když jdeme po koberci z umělých 
vláken, tělo se třením nabije, mezi ním a klikou je napětí 
několik tisíc voltů, ale máme na sobě jen malý náboj, 
který se hned vybije a když se dotkneme kliky, 
dostaneme jen malou ránu)

III 1812:21

Ochrana  před nebezpečným napětím

• fázové vodiče zakrýváme krytem z izolantu, např. plastu
• má-li spotřebič vodivou "kostru", másí mít v přívodní 
šňůře tři vodiče, třetí vodič spojuje kostru s kolíkem 
v zásuvce
• kolík v zásuvce musí být vždy spojen s ochranným 
vodičem
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Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.
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Metodický list

Téma: Vodiče a nevodiče

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika pro 6.ročník  základní školy, Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSs., PaedDR. Jiří Bohuněk, 
Nakladatelství Prometheus, spol. s r.o.

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: elektroskop

Poznámky:
list č.3 až č.14  výklad
list č.15  test k prověření znalostí, žáci přesunují správně pojmy do "vírů", při správné odpovědi se slovo 
"pohltí" do víru
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