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Laboratorní práce č.1 

Téma: Vlastnosti a hmotnost látek 

Pomůcky:  

 na úkol č. 1: vata, dřevo, provázek, kámen, papír, voda ve sklenici, olej v lahvi, nafouknutý 

balonek, plech, plastelína (10 různých předmětů – lze měnit) 

 na úkol č. 2: kuchyňská váha; potraviny: cukr, kakao, mouka, čaj, těstoviny, čočka, paštika 

(celá balení) – lze opět měnit 

Postup práce: 

1. Učitel rozdělí třídu do skupin. 

2. Každá skupina obdrží pracovní list (viz. níže). 

3. Všichni ze skupiny se podepíší na pracovní list. 

4. Učitel připraví dvě stanoviště s úkoly a vysvětlí, co zde budou žáci zkoumat. 

 1. úkol: žáci zapíší 10 látek do tabulky, které vybral vyučující; dále zkoumají barvu 

těchto látek, zapisují skupenství (pevné, kapalné a plynné), zkoumají jejich vlastnosti 

(způsob rozdělení těchto látek) 

 2. úkol: na kuchyňské váze váží potraviny, které jsou připravené 

 3. úkol: spočítají nákup (nutné zopakovat převody kg, g) 

 4. úkol: vyplní tabulku sebehodnocení 

       5. Učitel stanoví časový limit. 

       6. Učitel ukončí práci. 

       7. Žáci odevzdají vyplněný pracovní list (žáci mohou uvést, co zjistili, co bylo pro ně těžké, jak se 

jim pracovalo). 

       8. Závěrečné hodnocení provádí učitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorní práce č.1 

 Vlastnosti látek, hmotnost                                       Skupina: 

1. úkol: zkoumejte vlastnosti látek     

Látka: Barva: Jak se dá rozdělit:           Skupenství: 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2. úkol: zjistěte hmotnost látek 

 

Látka: V kilogramech: V gramech: 

cukr   
kakao   

mouka   

Majkrém   
těstoviny   

čočka   
čaj   
 

 

 



 

3. úkol: spočítejte nákup (pozor na převody jednotek) 

Maminka šla na nákup. V tašce nese takto těžké věci: 

mouku         1 kg 

maso    500 g 

těstoviny   250 g 

brambory       2 kg 

kakao    250 g 

1 kg + 500 g + 250 g + 2 kg + 250 g =  ________________ kg 

Maminka nese    ……………      kg těžký nákup. 

 

4. úkol: doplňte tabulku sebehodnocení (zakroužkuj vždy jen jednu odpověď): 

Splnili jsme zadané 
úkoly….. 

samostatně s menší pomocí s větší pomocí 

S váhou se nám 
pracovalo… 

dobře s menšími potížemi s většími potížemi 

Na práci jsme …. spolupracovali pracoval jen jeden ze 
skupiny 

nespolupracovali jsme, často 
jsme se dohadovali 

 

 

Hodnocení práce: 

 


