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Úvod
„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, 

nechej mě to dělat a já pochopím!“ 

Toto by mělo být hlavní motto, které bude provázet děti v průběhu jejich vzdělávání na růz-
ných stupních škol. Je velmi důležité nechat děti, aby si některé věci a činnosti samy vyzkoušely 
a procvičily. Získají tak nejen potřebné dovednosti, ale díky pokusům i spoustu věcí lépe pochopí 
a zapamatují si.

I malé děti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy jsou schopné si s mírnou 
dopomocí vyzkoušet řadu zajímavých pokusů, které velmi obohatí jejich přírodovědné vzdělá-
vání. Je vhodné, aby byly pokusy prováděny s jednoduchými pomůckami, které děti dobře znají. 
Velké využití najdou i odpadové materiály! Není nutné dětem vysvětlovat princip nějaké složité 
pomůcky a pokus je pro ně přehlednější, pochopitelnější a na provedení snadnější. Pokusy, kte-
ré zde předkládáme, jsou navíc snadno proveditelné i doma, a tak zkoušet a bádat může celá 
rodina!

U každého pokusu jsou uvedeny pomůcky, podrobný popis provedení i vysvětlení. Návody jsou 
také doplněny o názorné fotografie a obrázky. Vysvětlení je samozřejmě nutné upravit dle věku 
dětí. Zvláště u dětí MŠ a 1. st. ZŠ jde spíše o prožitek a zkušenost z určitého pokusu než o po-
drobné a fyzikálně správné vysvětlení. Učitel ale samozřejmě musí mít nadhled a měl by umět 
dané pokusy správně vysvětlit a rozumět jim, proto zde uvádíme i trošku složitější vysvětlení.

U některých návodů jsme doplnili i náměty na další pokusy nebo zajímavé webové odkazy, které 
jistě stojí za zhlédnutí. Zdrojem skvělých nápadů na pokusy jsou semináře heuréky v Náchodě 
[1], Veletrh nápadů učitelů fyziky [2], Hrajme si i hlavou [3], Fyzweb [4], Pokusy pro děti [5], 
Šikovný cvrček [6], Alik.cz – dětský internet [7], Fyzika hrou [8], Debrujáři [9] a mnoho dalších.
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Při provádění pokusů dodržujeme následující pravidla:

Je vhodné si vyzkoušené pokusy namalovat. Každé dítě si samo může nakreslit, o čem daný po-
kus byl, jak jsme postupovali, co jsme pozorovali. Je to velmi dobrá zpětná vazba i pro učitele, 
který si díky kresbě ověří, že dítě opravdu pozorovalo, co pozorovat mělo! Mnohdy se ukáže, že 
je nutné pokus i s vysvětlením zopakovat, protože se např. děti soustředily na nějaké nepodstat-
né detaily a unikl jim výsledek.

Cílem zařazování pokusů do výuky dětí v mateřských školách je povzbudit jejich přirozený zá-
jem o přírodní vědy. Není možné zařazovat pokusy pravidelně každý den, ale určitě jsou během 
školního roku příležitosti pro hravé bádání – např. společně s rodiči na nějakých dílničkách nebo 
při projektových dnech.

Je velmi důležité vracet se opakovaně k provedeným pokusům, jejich výsledkům a vysvětlení, 
aby se experimentování nestalo pro děti pouze sledováním něčeho zajímavého, ale aby dané 
prožitky, zkušenosti a dovednosti v dětech zůstaly co nejdéle.

1. Před prováděním pokusů  připravíme  potřebný materiál, pomůcky a nástroje 
pro každou pracovní skupinu (na tácek, do krabice…) a stanovíme pravidla 
experimentování.

2. Děti seznámíme s tím, co je čeká, jak a s čím budou pracovat a upozorníme 
je na bezpečné provádění pokusů. Pozor! Neprozradíme jim dopředu, jak 
pokus dopadne! 

3. Snažíme se vést děti k tomu, aby pokus prováděly pečlivě a samostatně.

4. Učíme je pozorně sledovat a popisovat průběh a výsledky pokusu. Povzbuzu-
jeme je v jejich vyjadřování.

5. Potom popíšeme výsledek pokusu společně a vše si vysvětlíme.

6. Pokud se některé skupince pokus nezdaří, přemýšlíme proč a pokusíme se 
o provedení pokusu znovu a společně.

7. Na závěr uklidí děti všechny pomůcky i pracoviště. 
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V dalším textu budou uvedeny náměty na zajímavé experimenty s jednoduchými pomůckami. 
Pokud budete chtít pro experimentování ve vaší školce nebo škole profesionálnější sadu, můžete 
sáhnout po sadě „Tajemství přírody“, která je zaměřena zejména na chemické pokusy. Souprava 
obsahuje pomůcky a chemikálie, které jsou přehledně uspořádány v přenosné plastové krabici 
a její součástí je i příručka s návody na 100 jednoduchých pokusů – např. pokusy se vzduchem, 
vodou, papírem, mýdlem, octem, barvivy i ohněm.

Sada pomůcek pro chemické 
pokusy v MŠ a ZŠ „Tajemství 
přírody“
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I. Pokusy na téma „Voda a vzduch“
Voda je všude kolem nás. Je to kapalina, kterou znají děti již od útlého věku. Prakticky poznávat 
její vlastnosti je tedy vhodnou doplňkovou činností pro děti MŠ i 1. stupně ZŠ.

Voda je čirá kapalina, bez chuti a zápachu. Bez vody by život na Zemi nebyl. Denně ji pijeme, 
používáme na vaření, umývání, splachování, zalévání atd. Děti ji berou jako naprosto běžnou 
součást života. Můžeme ji přelévat, nemůžeme ji stlačit, můžeme do ní přidat nějaké přísady 
a tím úplně změní své vlastnosti… a dají se s ní pak dělat různá „kouzla“.

TekuTiny
V dalším textu jsou uvedeny zajímavé pokusy z oblasti tekutin. Tekutiny je souhrnný název pro 
kapaliny a plyny. Pro děti nejznámější kapalinou je voda, plynem zase vzduch, který dýcháme. 
Pokusy s vodou budou doplněny o zajímavé hmoty, které si s dětmi můžete vyrobit a zkoumat 
další vlastnosti látek, jako je např. tvárnost. U plynů jsou uvedeny i pokusy s oxidem uhličitým 
a propan-butanem. U každého pokusu je uvedeno, zda jej mohou provádět děti nebo pouze 
učitel. U některých z nich totiž používáme zápalky a hrozilo by popálení dětí. Jak nám ale zkuše-
nost ukazuje, děti mají ohňové pokusy velmi rády, proto se jim nevyhýbáme ani v této metodice. 
Je pouze na učiteli, které pokusy pro děti vybere.

kapaliny

Přelévání vody
Důležitý nácvik pro děti – přelít vodu z jedné nádoby do druhé. Voda je tekutina, dá se tedy 
přelévat. Děti při tomto pokusu procvičují i motoriku, aby zvládly přelít vodu, aniž by ji vylily 
mimo dané nádoby. 

Velmi vhodné je také zkusit zařadit úkol, kdy děti musí přelít vodu do jedné z nádob, kterou si 
ale musí samy vybrat. Na vybranou dostanou různě velké nádoby a je pouze na nich, zda zvolí 
nádobu s dostatečnou kapacitou. Aniž hovoříme o objemu v určitých jednotkách, je většina dětí 
schopna správně zvolit vhodnou velikost nádoby.
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Nestlačitelnost vody (a stlačitelnost vzduchu)
Kapaliny jsou nestlačitelné. Naopak plyny jsou stlačitelné. Na důkaz těchto tvrzení si můžeme 
s dětmi vyzkoušet jednoduchý pokus. 

Pomůcky: velká plastová injekční stříkačka, voda, vzduch

Postup: Vezmeme si velkou plastovou injekční stříkačku a nabereme do ní vodu. Pak přiložíme 
prst na otvor a pokusíme se vodu stlačit. Nejde to!!! Když dáme prst pryč, voda se rozstříkne. 
Když nabereme stejným způsobem do stříkačky vzduch, podaří se nám stříkačku stlačit. Plyny 
jsou totiž stlačitelné! I když nic uvnitř stříkačky nevidíme, tak NĚCO tam je, protože stříkačka ne-
jde stlačit úplně! Vzduch kolem sebe nevidíme, a přesto tu je! Můžeme mávnout rukou a udělat 
vítr, fouknout kamarádovi do vlasů apod. Tímto jednoduchým pokusem se děti samy přesvědčí, 
že kapaliny jsou nestlačitelné a plyny stlačitelné.

Kolik špendlíků se vejde do skleničky plné vody?
Pomůcky: sklenička, voda, špendlíky nebo hřebíky

Postup: Naplňte skleničku vodou až po okraj. Opatrně vklá-
dejte do vody špendlíky jeden za druhým. Můžete počítat, 
kolik se jich tam vejde, než voda ze skleničky přeteče. 

Vysvětlení: Hladina vody se chová jako pružná blanka. 
Jestliže budete dávat špendlíky opatrně do vody, hladina ne-
vyteče, ale bude se nad sklenicí zakřivovat. Čím je nádoba 
širší, tím více špendlíků se do ní vejde, aniž by voda vytekla.

Co ve vodě plave a co se potopí?
Pomůcky: miska, voda, špendlík, korek, kostička Lega, plastelína, brčko, hřebík, hliníková 
mince, zápalky

Postup: Do misky nalijeme vodu, potom do ní vkládáme různé předměty a pozorujeme, co se 
s nimi děje. Je vhodné dopředu s dětmi odhadovat, zda se daný předmět potopí nebo bude 
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na vodě plavat. Zkuste si i variantu se slanou vodou a zjistěte, co plave ve slané vodě. Je dobré 
rozpustit dostatečné množství soli v teplé vodě, aby 
měl solný roztok co největší hustotu.

Vysvětlení: Předměty, které jsou z látek, které mají 
menší hustotu než voda, na vodě plavou. Ty, které 
mají hustotu větší, se potopí. Železná kulička by se ve 
vodě potopila. Jak je možné, že železné lodě na vodě 
plavou? Záleží na tvaru daného tělesa. Zkuste s dětmi 
vymyslet, jak to udělat, aby plastelína na vodě plava-
la. Vašim úkolem tedy bude, vytvarovat plastelínu tak, 
aby na vodě plavala!

Video záznam pokusu naleznete na youtube zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z5eTvL2bTu4

Povrchové napětí vody
Pomůcky: miska, voda, zápalky, jar, cukr, špejle, hliníkové mince

Postup: Do misky nalijeme vodu a na hladinu opatrně položíme hliníkovou minci. S trochou tr-
pělivosti se nám to podaří, protože díky povrchovému napětí funguje hladina vody jako pružná 
blána. U mincí dokonce můžete vidět prohnutí hladiny. Díky stejnému jevu se na vodní hladině 
udrží i různý hmyz. I u jeho nožiček můžeme vidět prohnutí vodní hladiny. Pro děti je to pěkné 
propojení s přírodou a můžete je povzbudit k pozorování přírody!
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Můžete si vyzkoušet, jak ovlivní přidání některých lá-
tek do vody velikost jejího povrchového napětí – tedy 
možnost udržet na hladině nějaký předmět. Do mis-
ky nalijeme vodu a na hladinu položíme několik sirek 
(viz obrázek). Potom kápneme jar doprostřed misky 
mezi zápalky. Zápalky se rozjedou ke kraji misky.

Vysvětlení: Jarový roztok má menší povrchové na-
pětí než čistá voda, proto zápalky odplují k okrajům 
misky. Když opatrně položíte kancelářskou sponku 
na hladinu vody a poté do vody kápnete jar, sponka 
se potopí.

Potápěč – karteziánek
Pomůcky: PET láhev, oční kapátko, voda

Postup: Láhev naplníme vodou, dáme do ní potápěče (kapátko) 
a zazátkujeme. V kapátku musíme nechat kapku vody, aby ka-
pátko v láhvi plavalo. Když láhev stlačíme, začne kapátko klesat 
ke dnu. Když ji naopak uvolníme, vyplave zase nahoru, jak si mů-
žete všimnout na obrázcích. Dětem můžeme předvést i „kouz-
lo“, které spočívá v tom, že zastavíme potápěče někde uprostřed 
láhve. 

Vysvětlení: Když láhev stlačíme, stlačíme i vodu uvnitř a zvý-
šíme tak tlak ve vodě. To je příčinou toho, že se „troška“ vody 
natlačí do kapátka, tím se zvýší jeho průměrná hustota r1 (r1 > 
r0, kde r0 je hustota vody) a kapátko tak začne klesat ke dnu. 
Když láhev přestaneme stlačovat, tlak vody se zase sníží, vzduch 
v kapátku vytlačí „přebytečnou“ vodu ven a karteziánek zase 
vyplave nahoru. Vhodným zatlačením na láhev vyvoláme ve vodě 
takový tlak, že se do kapátka natlačí právě tolik vody, že se jeho 
průměrná hustota rovná hustotě vody a volně se v ní vznáší. 
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Jak naučit vajíčko plavat?
Pomůcky: velká zavařovací sklenice, syrové vajíčko, voda, sůl, špejle

Postup: Do zavařovací sklenice nalijeme vodu a opatrně do ní vložíme vajíčko. Vajíčko klesne na 
dno. Postupně přisypáváme sůl a pečlivě ji ve sklenici rozmícháme špejlí. V dostatečně slaném 
roztoku vajíčko plave. Můžete zkusit naučit „plavat“ i hračku z kinder vajíčka.

Vysvětlení: Přidáním soli zvýšíte hustotu roztoku natolik, že v něm bude vajíčko plavat. Pokud 
by vajíčko bylo staré, tak vyplave hned na začátku (ani nemusíte přidávat sůl), je v něm totiž 
vzduchová bublina.

Proč si čistíme zoubky?
Pomůcky: syrové vajíčko, zubní pasta, ocet, zavařovací sklenice

Postup: Polovinu vejce natřeme zubní pastou, druhou půlku vejce nenatíráme. Vejce ponoříme 
minimálně na šest hodin do sklenice s octem tak, aby bylo celé ponořené. Po šesti hodinách 
vejce vytáhneme, opláchneme vodou a ukážeme dětem k pozorování. 

Vysvětlení: Skořápka vejce je složena z vápníku, ocet je kyselý. Když ocet začne působit na 
skořápku, skořápka se rozpustí. Na vejci se po krátké době vytvoří bublinky. Ze skořápky je 
uvolňován oxid uhličitý. Na polovině, kde je vejce chráněno zubní pastou, zůstala skořápka pod 
zubní pastou celá. 

Jak dostat vajíčko do láhve od kečupu
Pomůcky: sklenice od kečupu, uvařené oloupané vajíčko, proužek 
papíru, zápalky

Postup: Nejdříve dětem ukážeme, že vajíčko samo do sklenice ne-
propadne (vajíčko by mělo být hladké, na povrchu nezničené). Pak 
zapálíme proužek papíru (nebo stačí vhodit několik zapálených sirek), 
vhodíme ho do sklenice a hned posadíme vajíčko na hrdlo láhve. Jak-
mile papír dohoří, vajíčko „se vcucne“ dovnitř.

Video záznam pokusu naleznete na youtube zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=F8Z5VxKflgo&feature=youtu.be
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Vysvětlení: Ve skutečnosti se tam vajíčko nevcucne, ale je tam natlačeno! 

Zapálený papír ohřeje vzduch ve sklenici (část vzduchu unikne, než posadíme vajíčko na hrdlo). 
Spalováním papíru také vznikne CO2 a horká vodní pára. Jakmile zakryjeme hrdlo láhve vajíč-
kem, hoření brzy skončí, protože zamezíme přístupu kyslíku. Plyny v láhvi se ochladí a vodní 
pára kondenzuje, což vede k poklesu tlaku plynů v láhvi. Vnější atmosférický tlak je větší než 
tlak plynů uvnitř, a proto vnější tlaková (atmosférická) síla vtlačí vajíčko do láhve.

Kouzelný lektvar
Pomůcky: Sklenička nebo zkumavka, různé kapaliny (med, sirup, 
voda – může být i obarvená, jar, olej, mléko…)

Postup a vysvětlení: Do skleničky případně zkumavky postupně 
velmi opatrně po skle nalijeme různé kapaliny. Když budeme postu-
povat od nejhustější kapaliny po tu s nejmenší hustotou, podaří se 
nám udělat ve skleničce několik barevných vrstev a kouzelný lektvar 
je na světě. POZOR – není na pití!!! Na obrázku je dole sirup, pro-
střední část je jar a nahoře je olej. Můžete zkoušet různé varianty 
a pokusit se udělat lektvar co nejbarevnější.

Lávová lampa 
Pomůcky: sklenice, sůl, olej, voda, opět nějaké bar-
vivo 

Postup: Do sklenice nalijeme vodu. Kvůli dobré vidi-
telnosti experimentu obarvíme olej nebo vodu např. 
potravinářským barvivem a nalijeme jej  na vodu. 

Vysvětlení: Sůl nasypaná na hladinu oleje má vyšší 
hustotu než olej i voda, a proto klesá ke dnu. S ní 
však klesá i olej. Ten opět stoupá nahoru, když se sůl 
usadí na dně sklenice. 
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Jak udržet vodu ve skleničce dnem vzhůru?
Pomůcky: sklenička, voda (pro názornost nejlépe obarvená), 
kousek tvrdého papíru
Postup: Naplňte skleničku vodou. Přiložte nahoru papír, dlaní 
jej pevně přitiskněte ke skleničce a pak skleničku otočte dnem 
vzhůru. Pusťte papír. Papír „drží“ na skleničce a voda nevyteče.
Vysvětlení: Na papír působí z vnější strany atmosférická tlako-
vá síla, která je větší než tlaková síla vody uvnitř sklenice. Papír 
tak na sklenici drží a voda nevyteče.

Jak dostat minci suchou rukou z vody
Pomůcky: zavařovací sklenice, talíř, mince, trochu vody (nejlépe obarvené potravinářským bar-
vivem), svíčka, zápalky
Postup: Do misky nalijeme vodu a umístíme do ní minci. Pak necháme děti vymýšlet způsoby, 
jak dostat minci suchou rukou ven – děti napadne např. vyšťouchnout minci špejlí nebo použít 
magnet, vylít vodu... Nakonec jim ukážeme „svůj“ způsob, při kterém nám pomůže atmosfé-
rický tlak. Do misky postavíme svíčku a zapálíme ji. Potom ji přiklopíme zavařovací sklenicí a po-
zorujeme, co se bude dít. Svíčka po chvilce zhasne, voda „se nasaje“ dovnitř sklenice a mince 
se tak ocitne „na suchu“.
Vysvětlení: Při hoření se zahřejí plyny uvnitř sklenice, zvětší svůj objem a část jich probublá ven. 
Po dohoření plamene se plyny ve sklenici ochladí, což vede k poklesu tlaku uvnitř sklenice. Vyšší 
vnější atmosférický tlak pak natlačí vodu do sklenice.
Video záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=QAyVwpg4Dz0&feature=youtu.be

Na obrázcích je znázorněn 
postup:
1. Na talířek s vodou umístí-

me minci.

2. Dále na něj postavíme 
svíčku a zapálíme ji.

3. Potom ji přiklopíme zava-
řovací sklenicí.

4. Když svíčka zhasne, 
„vcucne“ se voda do 
sklenice a mince zůstane 
na suchu. 

2. 3. 4.1.
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BuBliny
Různé bublifuky znají už malé děti. Můžete tedy zařadit jako vhodnou zájmovou činnost výrobu 
roztoku na foukání bublin i různých tvarů foukadel. V této jednoduché „hře“ je ale schovaná 
zajímavá fyzika. Zdánlivě dětské otázky nemají jednoduché fyzikální vysvětlení. Umíte odpově-
dět hloubavým dětem na otázky typu: „Proč jsou bubliny barevné?“, „Proč jsou bubliny kula-
té?“, „Proč nejdou dělat bubliny z vody?“. V dalším textu najdete vysvětlení i náměty na práci 
s dětmi.

Bubliny – roztoky
Pomůcky: jar, tekuté mýdlo, voda případně destilovaná voda, glycerin

Postup: Roztok na foukání bublin nejsnáze připravíte z běžného prostředku na umývání nádobí 
nebo tekutého mýdla a vody, která by měla být měkká nebo ještě lépe destilovaná. 

Zkoušejte různé poměry vody a saponátu resp. mýdla. Pozor, aby nebyl roztok moc řídký (klidně 
zkuste neředěné tekuté mýdlo). Prst namočený v roztoku lze do dobré bubliny vsunout, aniž by 
praskla. Pokud při této zkoušce odolnosti bublina neobstojí, je třeba roztok obohatit mýdlem.

Jak dlouho bublina vydrží, záleží na tom, jak dlouho zůstane mokrá. Do roztoku proto můžete 
přidat glycerin, který snižuje čas vysychání, stejně tak cukr, sirup nebo želatinu. 

Bubliny – pomůcky na foukání
Pomůcky: drát, brčko, provázek, nůžky, PET láhev

Základní smyčka z drátu – Vezměte si kousek tenkého, ale tuhého drátu a vytvarujte z něj 
smyčku o průměru asi 4 cm. 

Brčko na pití je dobrým foukačem bublin. Více bublinového roztoku pojme, když rozříznete 
konec 4 řezy v délce asi 5 cm a cípy trochu rozevřete. 

Velká bublinová smyčka – Protáhněte dvě brčka kouskem provázku asi 1 metr dlouhým. 
Konce svažte dohromady. Podržte brčka kousek od sebe, aby vytvořila velký pravoúhelník. Po-
tom je dejte k sobě a ponořte je do kbelíku s bublifukem (nejlepší je udělat tužší roztok, použijte 
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více glycerinu). Vytáhněte je opět ven a pomalu je od sebe oddělte. Okolo smyčky se vytvoří 
film, stačí máchnout smyčkou vzduchem a uděláte obrovskou bublinu.

Další nápady – Bublifukovadlo můžeme také udělat z horní části ustřižené PET láhve, nálevky 
nebo velké ze staré tenisové rakety (bez výpletu). 

Foukání bublin děti nesmírně baví. Můžete si udělat soutěž o největší bublinu nebo o nejvíce 
vyfouknutých bublin na jedno nadechnutí. Fantazii se meze nekladou.

Bubliny – fyzikální vysvětlení

Proč jsou bubliny barevné?
Mýdlové bubliny jsou tvořeny z vnější a vnitřní strany mýdlovým filmem a molekulami 
vody uprostřed. Světelné vlny (paprsky) se odrážejí od první a druhé mýdlové vrstvy 
a navzájem se skládají (interferují). Každá barva světla (vlnová délka) se ve vodě šíří 
trochu jinou rychlostí. Proto vidíme bubliny barevné. 

Proč mají bubliny tvar koule?
Mýdlové bubliny jsou elastické a zaujímají tvar koule, která má maximální objem při 
minimálním povrchu (tzn. minimální povrchovou energii). 

Proč nejdou dělat bubliny z čisté vody?
Častá představa, že voda nemá potřebné povrchové napětí na udržení bubliny a mýdlo 
toto napětí zvětší, je mylná. Ve skutečnosti mýdlo snižuje povrchové napětí, typicky 
o třetinu v porovnání s čistou vodou. Povrch jakékoliv kapaliny se totiž chová jako 
pružná blána, povrchové napětí je fyzikální veličina, která popisuje chování této blány. 
Čím je povrchové napětí větší, tím větší má blána snahu smršťovat se. Povrchové na-
pětí v čisté vodě je jednoduše příliš silné na to, aby bubliny nějakou dobu vydržely. 
Jinými slovy, tlak uvnitř bubliny je příliš malý a nestačí vyrovnat sílu, která bublinu 
smršťuje. Další problém s bublinami z čisté vody je vypařování – povrch by byl brzy 
velmi tenký, což by způsobilo jejich prasknutí. 
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Nenewtonovská (anomální) kapalina
Možná vám tento název přijde zvláštní, ale ukrývá se pod ním jednoduchá směs vody a škrobu, 
se kterou se svými dětmi zažijete spoustu legrace!

Potřebujete jen větší nádobu, vodu a bramborový nebo kukuřičný škrob. Množství závisí na 
tom, jak velkou nádobu máte. Pro děti je totiž nejvhodnější nádoba, do které mohou ponořit 
obě ruce. Nejlepší je zkusit si nejdříve tento roztok udělat v malém množství, ať máte představu 
o konzistenci směsi a zejména množství škrobu, které budete zřejmě potřebovat pro větší ná-
dobu. 

Do vody postupně přisypávejte škrob a průběžně promíchávejte buď rukou, nebo metličkou. 
Kapalina musí být ve výsledku hustá, ale tekutá. Pokud do hladiny bouchnete pěstí, nerozstříkne 
se jako normální voda!!! Také se vám podaří udělat z kapaliny kuličku, pokud ji stále hnětete. 
Jakmile přestanete s kuličkou pracovat, proteče vám mezi prsty! Když ponoříte pomalu ruku na 
dno nádoby a pak rychle cuknete, nadzvednete celou nádobu. Vaše ruka totiž zůstane uvězně-
na v roztoku. Pokud na kapalinu působíte silou, chová se jako pevná látka. Když působit přesta-
nete, chová se jako běžná kapalina. 

Výše uvedené vlastnosti škrobové suspenze nejsou jednoznačně vysvětleny, existuje několik te-
orií. Pro děti nejpochopitelnější je asi tato:

Molekuly škrobu jsou tvořeny velmi dlouhými řetězci, které jsou do sebe zamotány. Pokud mí-
cháme směs pomalu, řetězce se stihnou rozmotat. Když budeme míchat velmi rychle, tak se 
řetězce nestihnou rozmotat a směs se chová jako pevná látka.

ZměNy sKuPeNstVí
Látky se v přírodě mohou nacházet ve třech skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. Za 
určitých podmínek (ohřátí nebo ochlazení dané látky) může docházet ke změnám těchto sku-
penství, tj. látka přejde z jednoho do druhého skupenství.

Rozlišujeme celkem 6 změn skupenství, které jsou shrnuty v následující tabulce včetně jednodu-
chých příkladů, které děti jistě znají. Je velmi vhodné motivovat je k pozorování přírody a světa 
kolem nás, protože si tak spoustu věcí uvědomí a spojí s praxí. Nepůjde tedy jen o jakousi teorii, 
ale ověření, že „TO“ tak opravdu funguje!
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Poznámka: V mateřských školách se děti seznamují s pohádkou o kapičce vody, jak putuje svě-
tem. Jde o zjednodušený model koloběhu vody v přírodě. Je velmi vhodné upozornit děti i na 
to, že se voda nevypařuje jen z vodních ploch, ale i z půdy, z rostlin, z nás atd. Často se totiž 
setkáváme s mylnou představou dětí, kterou si přenášejí i do dalších stupňů škol, že se voda 
vypařuje jen z vodních ploch.
Na ukázku změn skupenství můžeme dětem ukázat, jak se vyrobí mlha v láhvi. Můžeme si zkusit 
závody tání kostek ledu, když jednu kostku posolíme, druhou pocukrujeme a třetí necháme vol-
ně. Sledujeme, která kostka taje rychleji. Proč se v zimě chodníky solí, neměli bychom je raději 
cukrovat?
Dále si můžete vyzkoušet, že různé kapaliny se vypařují při dané teplotě různě rychle. Očním 
kapátkem si na talířek kápnete kapičku vody, lihu a oleje. Po chvilce se na kapičky podíváte 
a zjistíte, že lihová kapička se již vypařila. Po hodině se vypaří i vodní kapička a ta olejová zůsta-
ne ještě dlouho.

Změna skupenství Přechod z – do Příklad
Tání pevná – kapalná Kostky ledu tají ve sklenici s limonádou.

Tuhnutí kapalná – pevná Voda v mrazáku ztuhne na led. Můžeme si 
tak vyrobit kostky ledu do limonády.

Vypařování kapalná – plynná Výroba soli v přímořských oblastech.

Kondenzace plynná – kapalná
Vznik rosy za chladných letních rán. Vodní 
pára obsažená ve vzduchu kondenzuje do 
drobných kapiček rosy.

Sublimace pevná – plynná

Mokré prádlo uschne venku i v zimě. Pokryje 
se vrstvou ledu, který poté sublimuje. Prá-
dlo necháme tzv. vymrznout. Když ho pak 
vezmeme domů, je sice studené, ale suché, 
protože led sublimoval na vodní páru!

Desublimace plynná – pevná Vznik jinovatky v zimě. Plyn (vodní pára) se 
mění na pevnou látku (jinovatku).
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Je déšť slaný?
Naprostá většina vody na Zemi je voda slaná. Koloběh vody v přírodě znají už i malé děti. Když 
je tedy většina vody slaná, padá i slaný déšť???

Pomůcky: talíř, voda, sůl

Postup: Slanou vodu nalijeme na talířek a necháme ji volně nebo nad topením ve třídě vypařo-
vat. Po nějaké době pozorujeme, co na talířku zbyde po jejím odpaření. Jsou to krystalky soli!

Vysvětlení: Vypařuje se totiž pouze chemicky čistá voda, sůl zůstává na talířku. Můžete si poté 
s dětmi povídat o tom, jak se získává sůl v přímořských oblastech.

VZLíNÁNí – výroba květin
Vzlínání vody můžeme využít při zdobení papírových květin. 

Pomůcky: filtrační papír nebo piják, nůžky, fixy, sklenice, voda, pa-
pírový kapesník

Postup: Květinu libovolného tvaru vystřihneme ze savého papíru 
(filtračního nebo pijáku). Uprostřed vystřihneme otvor, kolem kte-
rého fixem nakreslíme čáry nebo tečky. 

Otvorem protáhneme papírový kapesník. Kapesník ponoříme do 
vody ve skleničce a květinu opřeme o její okraje. Papírový kapesník 
dobře vzlíná vodu – přivede ji ze skleničky k filtračnímu papíru. Vy-
čkáme, než vzlínající voda vytvoří krásné efekty.
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K čemu je dobré vzlínání v přírodě?
Odpověď: Vzlínání je nezbytné pro životaschopnost rostlin. Umožňuje vodu nasátou kořeny 
rozvádět do celé rostliny. Tenkými vlákny, která jsou v kořenech, ve stoncích, v listech i v květech, 
stoupá voda vzhůru. 
O přítomnosti tenkých vláken a procesu vzlínání se můžeme přesvědčit, když ponoříme bílou 
květinu (např. sněženku nebo karafiát) na několik hodin do barevného inkoustu. Květina se 
krásně obarví. Jedná se o jednoduchý pokus, který můžete připravit s dětmi jeden den a druhý 
den ráno se podívat na výsledek.

Veselá rukavice – výroba CO2
Pomůcky: zavařovací sklenice, chirurgická rukavice, ocet, soda
Postup: Do zavařovací sklenice nalijeme trochu octa, cca 2 cm. Přidáme trochu jedlé sody a na 
vršek sklenice hned nasadíme rukavici. Při reakci jedlé sody s octem vzniká velké množství CO2. 
Plynu je tolik, že se rukavice nafoukne! Vy pak můžete dětem zamávat.

Video záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=xPGJEnEAI5I&feature=youtu.be
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Přelévání plynu
Pomůcky: plyn do zapalovačů, dva odměrné válce nebo dvě velké zavařovací sklenice, zápalky

Postup: Do jedné nádoby nastříkneme trošku plynu. Dětem ukážeme „prázdnou“ sklenici. 
Zkusíme do ní hodit zapálenou sirku. Plyn se zapálí! Zkusíme pokus zopakovat s tím, že bude 
úkolem dětí přelít plyn z jedné nádoby do druhé, aniž by ho vylily. Jak se přesvědčíme, že se jim 
to povedlo? Zkusíme vhodit zapálenou sirku do druhé nádoby. Plyny jsou tekutiny, dají se tedy 
přelévat. Můžete vyzkoušet přelít jen část plynu tak, aby byl plyn v obou nádobách.

Upozornění: Tento pokus je nebezpečný a může jej provádět pouze učitel!!! Děti mohou jen 
přelít plyn. Pak se musí držet raději dál. Nedokážete totiž nikdy přesně odhadnout, kolik plynu 
do nádoby nastříknete a jak vysoký plamen potom vyšlehne.

Video záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=4S3L7A6_Chw&feature=youtu.be
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Zapalování svíčky na dálku
Pomůcky: svíčka, zápalky, špejle

Postup: Zapálíme svíčku a necháme ji chvíli hořet. Potom si za-
pálíme špejli, svíčku sfoukneme a zapálenou špejli strčíme do 
kouře, který jde z knotu. Nesmíme se ale knotu dotknout! Pla-
mínek ze špejle „přeskočí“ na knot a svíčka začne znovu hořet.

Vysvětlení: Plamínek přeskočí po voskových parách.

Video záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=oLVwj_RavXc&feature=youtu.be

Jak „nerozfouknout“ od sebe dva listy papíru nebo dvě Pet láhve? 
Pomůcky: brčko, 2 listy papíru (nebo dvě PET láhve, provázek, nůžky, fén)

Postup: Dva listy papíru budeme držet kousek od sebe a prudce mezi ně foukneme. Variantou 
je, pověsit na provázek dvě PET láhve blízko u sebe a pustit mezi ně fén.

Vysvětlení: Aby děti poznaly, že rychle proudící vzduch má nižší tlak, mohou si zkusit velmi 
jednoduchý pokus. Co by udělaly listy papíru, kdybychom mezi ně foukli? Děti asi bez hlubší-
ho přemýšlení odpoví, že listy půjdou od sebe (rozfoukneme je). Opak je ale pravdou! Proud 
vzduchu (náš fuk) mezi listy papíru vytváří nižší tlak, proto větší tlak vnější atmosféry přitlačí listy 
k sobě. Stejné vysvětlení platí pro variantu s PET láhvemi.

Kouzelný míček
Pomůcky: fén, míček (polystyrénový nebo pingpongový)

Postup: Zapneme fén a míček umístíme do proudu vzduchu.

Vysvětlení: Míček „drží“ v proudícím vzduchu vnější 
tlaková síla. Dokonce můžete zkoušet natáčet fén do stran. 
Balonek se „udrží“ v proudu vzduchu a dokonce „odolá“ 
i gravitaci.

Video záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=Z2ncjaJIvHA&feature=youtu.be
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spirála
Pomůcky: papír, nůžky, provázek nebo nit, špendlík

Postup: Z papíru vystřihneme spirálu. V jejím vnitřním konci uděláme špendlíkem dírku, pro-
vlékneme provázek a uděláme uzlík. Pak už jen stačí dát spirálu na provázku nad svíčku nebo 
nad topení a krásně se roztočí.

Vysvětlení: Teplý vzduch má menší hustotu než studenější vzduch, stoupá od topení vzhůru 
a roztočí spirálu. S dětmi můžete zkoušet různé tvary a délky spirál.

II. Pokusy na téma „Naše smysly“ 
HmaT
Na rozdíl od ostatních smyslů, které jsou vždy soustředěny do jednoho orgánu – uší, očí, nosu 
či úst – orgány pro vnímání hmatu jsou rozmístěny po celém těle. Zatímco ostatní smysly reagují 
pouze na jeden typ podnětů, hmat je citlivý na dotyk, tlak, chlad, teplo, vibrace i bolest. S dětmi 
můžete vyzkoušet celou řadu jednoduchých pokusů na procvičení hmatu – hmatové pexeso, 
tvořit z modelíny poslepu, poznat co je v pytlíčku atd.

Co to držíš?
Dětem zavážeme oči a dáme jim do rukou různé předměty. Úkolem je určit předmět, který drží. 
Můžeme použít jablko, kámen, klíč, minci apod. Po tomto cviče-
ní se dětí ptáme, kdo si myslí, že potřebuje hmat v životě nejvíc 
a proč. Přes různá zaměstnání se dostaneme až k nevidomým.

Variantou k tomuto pokusu je hledání předmětů schovaných 
v čočce nebo fazolích. Do větší nádoby nasypeme dostatečné 
množství fazolí a schováme do nich např. klíč, minci, kuličku 
apod. Děti pak mají za úkol jen podle hmatu (se zavázanýma oči-
ma) najít dané předměty, a navíc je jen podle hmatu identifikovat.
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teplá, vlažná nebo studená voda? 
Připravíme si tři skleničky. Do jedné nalijeme vodu teplou, do druhé vlažnou a do třetí studenou. 
Ponoříme prst jedné ruky do teplé vody a prst druhé ruky do studené vody a chvíli je tam nechá-
me. Pak oba prsty současně ponoříme do skleničky s vlažnou vodou… prsty se začnou „hádat“, 
jestli je voda ve skleničce teplá nebo studená. Pocit tepla a zimy je velmi subjektivní.

ČiCh
Čichové buňky jsou umístěny na sliznici horní části nosní dutiny a svými výběžky pronikají až do 
mozku. Tzv. čisté čichové pocity poskytuje přibližně jen 50 látek. 

Vůně a pachy rozdělujeme na kořenné, květinové, ovocné, pryskyřičné, hnilobné a spáleninové. 
Čich je úzce spjat s chutí! Je vhodné děti poučit o vdechování nebezpečných látek. Mohou si 
nenávratně poškodit zdraví! Ani při hrách a cvičeních ve třídě by děti neměly vdechovat látky 
přímo, ale rukou si jemně danou vůni přivát k nosu!

Vůně koření
Máme několik neoznačených pytlíčků s kořením a děti mají za úkol jen podle čichu poznat, 
o jaké koření se jedná. Měli bychom použít taková koření, která děti dobře znají a mohou je 
poznat – majoránka, bobkový list, vanilka, máta, skořice… Zařadit můžeme i povídání o tom, 
na co se které koření používá, zda si je můžeme pěstovat na zahrádce apod.

Šíření vůně
Učitel rozstříkne na jednom konci třídy voňavku. Děti se postupně hlásí, jakmile vůni ucítí – po-
stupné šíření vůně vzduchem.

Chuť
Chuť nám umožňuje vnímat chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo ve vodě. Orgánem chuti 
je jazyk. Základní chutě jsou – sladkost, slanost, hořkost a kyselost. Chuť vnímáme díky chuťo-
vým pohárkům. Člověk jich má kolem 10 000.
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Základní chutě – sladkost, slanost, hořkost a kyselost. Necháme děti vymýšlet, co je např. 
sladké, slané, hořké a kyselé. 

Ochutnávka – Děti se zavázanýma očima ochutnávají různé potraviny a zkoušejí hádat, 
o jaké se jedná. Učitel však musí dávat pozor na případné potravinové alergie dětí. Je vhodné 
používat pro děti známé potraviny – mrkev, uvařená brambora, čokoláda, gumový medvídek, 
cukr, sůl, okurku atd. 

Zrak
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka. Jeho orgánem je oko. Lidské oko je vlastně 
jednoduchá optická soustava, která se skládá z čočky – spojky s proměnnou ohniskovou vzdá-
leností – a sítnice, která představuje stínítko. Na sítnici se zobrazuje ostrý, zmenšený a obrácený 
obraz. Zrakovým nervem je pak tento obraz převeden do mozku, který si jej převrátí. Na sítnici 
jsou dva typy buněk – tyčinky a čípky. Čípky jsou pro barevné vidění, tyčinky umožňují vidění 
za šera a tmy. Tyčinek je na sítnici cca 130 milionů, čípků cca 7 milionů. V místě, kde se spojují 
vlákna zrakového nervu, je tzv. slepá skvrna. Je to místo, kde nejsou žádné světločivné buňky 
a kde tedy nevzniká žádný obraz. Asi 4 mm od ní je tzv. žlutá skvrna, která je naopak místem 
nejostřejšího vidění. 

Od zobrazení předmětu na sítnici a jeho identifikaci v mozku uplyne přibližně 20 ms – setrvač-
nost oka. Díky této nedokonalosti oka můžeme sledovat obrázky rychle jdoucí za sebou jako 
film.

Oči dospělého člověka jsou od sebe vzdáleny přibližně 7 cm, takže má každá zornice trochu 
rozdílný úhel pohledu a vidí proto poněkud jiný obraz. V mozku se oba obrazy spojí v jeden 
a z malých odchylek mozek „vypočítá“ trojrozměrný dojem. 

Detektivní pátrání – hledání předmětů podle tvaru, barvy, funkce, velikosti nebo mate-
riálů.

ukaž, co umíš – provést pár jednoduchých činností, ale se zavázanýma očima. Vymyslete 
takové činnosti, které běžně dokážeme udělat, když vidíme – např. přelít vodu z kelímku do 
kelímku, navléct korálek na drát, spočítat mince, čitelně se podepsat nebo nakreslit jednoduchý 
obrázek.
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Kimovy hry (zapamatování) – Učitel má na tabuli předem nakreslený obrázek, který 
celé třídě na cca 5 s ukáže. Obrázek musí být dost velký, přehledný, s 3–5 detaily. Po zavření 
tabule mají děti za úkol obrázek zpaměti překreslit na papír. Obtížnost můžete samozřejmě 
upravit.

Fix s uzávěrem – Tímto jednoduchým pokusem si děti mohou vyzkoušet, jak je důležité 
pro prostorové vidění mít zdravé obě oči. Úkolem je před sebou na vzdálenost paží zavřít fix jeho 
uzávěrem. Potom zopakovat tento pokus s otevřeným pouze jedním okem.

III. Pokusy na téma 
„Hrátky s elektřinou a magnety“ 
Toto téma je pro učitele náročnější na přípravu, protože musíme dětem nejdříve vyrobit různé 
motorky, hejblata či elektrárnu na kliku, aby si vyzkoušely, jak je náročné „vyrábět“ elektřinu.

Elektřinu si můžete vyrobit i spojením několika brambor či citrónů. Napětí z nich je dostatečné 
pro rozsvícení malé diody.

elektrárna na kliku
Pomůcky: dřevěná deska, kovový talíř, magnety, 
měděný drát, šrouby, papír, izolepa, železná obruč, 
4 dřevěné kostky, lámací svorkovnice

Postup: Ložisko talíře přišroubujeme na dřevěnou 
desku a na obvod talíře dáme sudý počet chňapko-
vých magnetů se střídavou orientací (sever dovnitř 
– sever ven – sever dovnitř atd.). Magnety zajistíme 
oblepením lepicí páskou. Vyrobíme stejný počet cí-
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vek jako je počet magnetů. Na šroub nejdřív dáme 
malou papírovou ruličku jako izolaci a čela vystřižená 
z kartonu. Pomocí vrtačky na každou cívku namotáme 
ze smaltovaného měděného drátu o průměru například 
0,5 mm tolik závitů, kolik se na ni vejde. Na konce drátu 
připájíme silnější přívodní vodiče, zaizolujeme a upev-
níme izolepou. Šrouby s cívkami upevníme do železné 
obruče tak, aby mezi magnety a hlavami šroubů byla 
co nejmenší mezera. Obruč drží ve čtyřech dřevěných 
kostkách, které přišroubujeme pevně k základní desce. 
Jednotlivé cívky pospojujeme tak, aby se jejich napětí 
sčítalo. 

Chcete-li získat stejnosměrné napětí například k napájení rádia, můžete na svorkovnici doplnit 
usměrňovač (viz obrázek výše). 
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elektrické bludiště
Cílem hry je projít smyčkou podél celého drátu od 
startu k cíli, aniž bychom se jej dotkli. 

Zabzučení = dotyk!

Pomůcky: bzučák, plochá baterie (4,5 V), izolepa, 
1 m ohýbacího drátu (bez izolace), krabice od bot, 
cca 50 cm izolovaného drátu, nůžky

Postup: Drát ohneme do zvoleného tvaru, připojí-
me k němu bzučák a baterii. Ke druhému pólu bate-
rie připojíme drát zakončený smyčkou. Konec drátu 
je vhodné zaizolovat nebo jej provléknout starou 
plastovou propiskou, aby měly děti vhodné držadlo.

Kouzelná kytka
Pomůcky: LED dioda, barevné papíry, brčko, vodič-dvoulin-
ka (celkově 1 m), zásobní miska na vodu od broskví, dva ke-
límky od jogurtu (150 g), dřívko (na podpěry mezipatra + na 
stojánek pro brčko), slabý karton, hadička na odvod vody, 
externí nádržka – plastová láhev, tavicí pistole

Postup: Uděláme dírky do dna kelímků. Mezi dna dvou ke-
límků připevníme vodiče. Vodiče vedeme brčkem k diodě 
a k baterii. Jednou dírkou na dně nádoby od broskví vedeme 
odvod vody, ostatní zatavíme. Ze slabého kartonu vyrobíme 
podstavu pro baterii a uprostřed vystřihneme otvor pro ke-
límky. Karton vtlačíme asi 2 cm pod vrchní okraj nádobky od 
broskví. Karton lze zespodu zpevnit kouskem prkénka. Z ba-
revného papíru vystřihneme květ a listy, které přilepíme na 
brčko. Kytku stačí zalít kouzelnou vodou a dioda se rozsvítí!

Vysvětlení: „Kouzlo“ je v tom, že voda na zalití je slaná a vede tedy dobře elektrický proud! 
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elektrická hejblata
Pomůcky: drát o průměru cca 3 mm, nůžky, CD, 
motorek, izolepa, tužková baterie, 2 dráty s kro-
kosvorkou, materiál na dozdobení

Postup: Z drátu o průměru cca 3 mm ustřihneme 
6 cca 20 cm dlouhých částí, které budou sloužit 
jako nohy. Jeden konec u každého drátku ohne-
me. Na CD, které bude sloužit jako tělo, nohy 
upevníme. Na přední část CD připevníme moto-
rek, na jehož osu otáčení nabodneme asymet-
ricky kousek náplně do tavné pistole – ten bude 
představovat sosák. Asymetrický tvar sosáku způ-
sobí nepravidelný pohyb hejblete! Na zadní část 
CD izolepou připevníme tužkovou baterii, na jejíž 
konec izolepou přilepíme dvě části krokosvorky. 
Teď už jen zbývá výtvarně dozdobit. S tím vám 
mohou pomoci děti podle své fantazie.
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hrátky s magnety
Magnety znají už i malé děti. Drží přece díky nim obrázky na nástěnce nebo na ledničce. Pojďme 
prozkoumat vlastnosti magnetů blíže. Postačí nám k tomu magnety různých velikostí a tvarů, 
kancelářské sponky nebo hřebíky, papír a železné piliny. Nejprve mohou děti zkoumat, jak na 
sebe magnety působí. Dva magnety se k sobě můžou přitahovat nebo se odpuzovat, záleží na 
tom, jakou stranou je k sobě přiblížíme. Děti můžou také prozkoumat, že nezáleží na velikosti 
ani tvaru magnetu a toto pravidlo platí vždy. 

Magnety mají totiž dva póly – severní a jižní. Dva magnety, které přiblížíme shodnými póly, se 
vzájemně odpuzují. Pokud je přiblížíme opačnými póly, přitahují se. Velikost odpudivé síly mů-
žete vyzkoušet, když se snažíte k sobě co nejvíce přiblížit magnety stejnými póly. Zkuste si, zda 
na sebe magnety působí přes papír, stůl, vodu, ruku… Zábavné je také sypání železných pilin na 
papír, pod kterým jsou magnety. Můžete také vyzkoušet udělat co nejdelší řetěz z kancelářských 
sponek, které navěsíte na dlouhý hřebík, jehož hlavička je u jednoho z pólů magnetu.

Kouzelné magnety
Pomůcky: magnet, papír, svorka

Postup: Dva kousky magnetu obalíme 
papírem tak, aby se daly dobře držet (viz 
foto). Magnety necháme oddělené – svor-
ka se bude přitahovat ke středu magnetu. 
Po kouzelné formuli (a nenápadném spojení 
magnetů) se svorka už ke středu přitahovat 
nebude.

Vysvětlení: Spojíme-li oba konce magnetů, 
utvoříme z nich magnet jeden, a tak upro-
střed vznikne netečné pásmo, ke kterému se 
svorka nepřitáhne.
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IV. Pokusy na téma „Světlo a zvuk“ 
Začneme nejdříve zajímavými optickými pokusy. Přestože optika je část fyziky a začnou s ní děti 
až na druhém stupni základní školy, pohrát s optikou si mohou děti mnohem menší. Dlouholeté 
zkušenosti z různých popularizačních akcí ukazují, že právě děti z mateřských škol a prvního 
stupně základních škol jsou nadšené ze zkoušení různých pokusů, netrpí nějakými předsudky, 
vše si chtějí osahat. 

Z každodenní zkušenosti znají děti rovinné zrcadlo. Existuje velké množství různých pokusů, jak 
si pohrát právě s tímto zrcadlem. Níže uvedené náměty musí učitel pro své děti připravit, proto-
že na výrobu jsou trošku složitější a děti je samy nezvládnou. Ale zkoumat vlastnosti rovinného 
zrcadla pak pro ně bude velká zábava.

Kouzelná krabička 
Pomůcky: krabička nebo čtvrtky, zrcátko, 
fixy, izolepa nebo lepidlo, křída, pravítko

Postup: Do krabičky, kterou můžeme 
vyrobit ze čtvrtek, diagonálně vlepíme zr-
cátko (viz foto). Krabičku vyrobíme dle 
rozměrů zrcátka, které budeme mít k dis-
pozici. Pro lepší efekt stěny krabičky poma-
lujeme opakujícím se vzorem, aby zrcátko 
nešlo vidět. Do krabičky potom otvorem 
v horní stěně můžeme házet např. křídu 
a další menší předměty, ale krabička zů-
stává zepředu stále prázdná. Předměty 
nepropadnou! Je to kouzlo? Nikoli, předmět zůstává v prostoru za vlepeným zrcátkem.

Poznámka: Na podobném principu fungují i různé moderní pokladničky, které mají mnohem 
efektnější provedení a mohu sloužit jako motivace pro tvorbu vlastní originální pokladničky. 
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Podivná zrcadla
Do dvou krabic nalepíme ze všech stran zrcadla. V první 
krabici nalepíme zrcadlo na všechny vnitřní stěny. V dru-
hé krabici potom místo zrcadla na zadní stěnu nalepíme 
dvě zrcadla, která svírají úhel 90°. V zrcadle v první krabici 
se vidíme „normálně“. Co to ale znamená „normálně“? 
Protože v rovinném zrcadle vzniká obraz osově souměrný, 
vidíme tam, kde u jiných osob vidíme pravé oko, své oko 
levé. Nevidíme se tedy tak, jak nás vidí ostatní. Abychom 
zjistili, jak se skutečně jevíme ostatním, musíme se podí-
vat do druhého zrcadla, připraveného ve druhé krabici. 
Obě situace dobře znázorňuje i případ na obrázku, kdy 
se do zrcadel dívají dvě osoby. 

Se staršími žáky můžete navázat na závislost velikosti 
úhlu mezi dvěma zrcadly a počtu obrazů, které můžeme 
pozorovat: , kde n je počet obrazů a  je 
úhel mezi zrcadly.

Další podivné zrcadlo si můžete vyrobit, když použijete 
proužky rovinného zrcadla o šířce cca 3 cm. Vždy dva 
proužky slepte nezrcadlící plochou k sobě a připevněte 
je s mezerami cca 3 cm do dřevěného rámu. Můžete po-
užít tavnou pistoli nebo oboustrannou lepicí pásku. Jen 
musíte pracovat opatrně, protože proužky zrcadel jsou 
křehké. Pak stačí, když si dva lidé podrží vyrobené zrcadlo 
před sebou a uvidí svůj obličej úplně jinak, než jsou zvyklí 
z obyčejného zrcadla, které denně používají. Obraz, který 
uvidí, je totiž složením obou obličejů. 

Do krabice, ve které jsou  
umístěna zrcadla pod úhlem 
90°, se dívají dva lidé.

Proužky rovinného zrcadla 
zamíchají vašimi obličeji.
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Netradiční kaleidoskop
Děti mají možná doma dětský kaleidoskop, ve kterém mohou 
pozorovat krásné obrázky z barevných korálků. Vy jim můžete 
vyrobit několik variant jednoduchých kaleidoskopů a prozkou-
mat díky nim, jak jsou vlastně ty dětské vyrobeny.

Pomůcky: několik proužků rovinného zrcadla o rozměrech 3 x 
10 cm a 3 x 5 x 10 cm, špejle, izolepa, proužky kartonu stejných 
rozměrů jako zrcadlové proužky

Postup: Z proužků zrcadel postupně slepte několik kaleidoskopů 
(špejle je vhodné dát na hrany zrcadel). Pro zajímavost můžete 
vyrobit klasický kaleidoskop ze 3 proužků obdélníkového tvaru. 
Kvádrový kaleidoskop ze 4 proužků zrcadel nebo 2 proužků 
zrcadel a dvou nezrcadlících ploch (proužky kartonu). Dále 
jehlanový kaleidoskop – opět v kombinaci všech nebo jen dvou 
zrcadlících ploch. Pak už jen stačí vzít si barevnou kuličku, sadu 
korálků nebo se jen prostě zadívat přes kaleidoskop a sledovat, 
jak „složitý“ obraz můžeme pozorovat.

Poznámka: Místo proužků zrcadla můžeme použít i zrcadlovou 
folii, kterou si jednoduše nařežeme na příslušný tvar a slepíme 
jednotlivé části do požadovaného kaleidoskopu izolepou. Je 
také velmi zajímavé vyrobit jeden obří kaleidoskop, viz foto. 
Děti tak mají větší vizuální vjem o počtu obrazů, které vytvoří 
několik zrcadel.

malířem snadno a rychle
Pomůcky: 2 obdélníková rovinná zrcadla, dřevěná deska, papír, tužka, obrázek jako předloha

Postup: Položte obrázek blízko k zrcadlu na libovolné straně. Z druhé strany si ve stejné vzdále-
nosti položte papír a vezměte si tužku. Přibližte hlavu kolmo k hraně zrcadel tak, abyste jedním 
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okem viděli levou stranu a druhým okem pravou stranu. Dívejte se 
rovně, nos se dotýká hrany zrcadel. Na papír pak obkreslujte obrázek, 
který vidíte. 

Vysvětlení: Vjemy z obou očí se v mozku spojí a my díky tomu mů-
žeme „obkreslit“ obrázek, který vidíme jedním okem. Chce to jen 
trochu trpělivosti.

Viditelný laserový paprsek
Pomůcky: několik laserových ukazovátek, mouka, rozprašovač 
s vodou

Postup: V zatemněné místnosti laserovým ukazovátkem předvede-
me dětem, že vidíme pouze bod na stěně, kam ukazovátko namíříme. Celý paprsek nevidíme. 
Jakmile ale rozstříkneme vodu nebo nasypeme mouku před ukazovátko, paprsek uvidíme!

Vysvětlení: Paprsek, který nedopadá do našeho oka, nevidíme! Je tedy potřeba světelný papr-
sek rozptýlit na nějakých částečkách, aby byl pro naše oko viditelný. Možností je několik – kouř, 
křídový prach, mouka nebo jen kapičky vody rozstříknuté rozprašovačem. Pro děti bude jistě 
zajímavé udělat laserovou past, která uchrání určitý předmět před „zlodějem“. Pracovat musí 
děti ve skupinkách, protože je nejdřív potřeba lasery správně rozmístit kolem daného předmětu, 
pak je rozsvítit a navíc paprsky pro kontrolu správného nastavení pasti zviditelnit.

Námět: Další zajímavou variantou je vyrobit bludiště, do kterého mají děti za úkol rozestavit 
rovinná zrcátka tak, aby laserový paprsek díky odrazům na zrcátcích „prošel“ celým bludištěm.

Přestože děti samozřejmě neznají zákon odrazu, intuitivně dokážou nastavit zrcadla správně!

Duha bez deště
Duha vzniká rozkladem slunečního světla na kapkách deště. Děti duhu znají jako optický úkaz, 
který je vidět na obloze, když zároveň svítí sluníčko a prší. Někdy si možná „vyrobily“ i duhu 
při zalévání zahrádky z hadice. Je ale možné, vyrobit si duhu i bez deště či vodních kapek ze 
zahradní hadice. Postačí vám k tomu černá čtvrtka, lepidlo a mikrokuličky.



34

Postup: Na černou čtvrtku nastříkejte lepidlo 
ve spreji, které není na bázi vody, aby čtvrtka 
zůstala rovná. Potom na ni rovnoměrně na-
sypte skleněné mikrokuličky. Můžete koupit 
různé průměry (od 0,001 mm do 0,7 mm) 
i různé barvy. Nám se nejvíce osvědčily čiré 
bezbarvé mikrokuličky o průměru 0,32–0,43 
mm. Je vhodnější lepit je venku, protože se 
těžko uklízejí. Po nalepení stačí na čtvrtku po-
svítit baterkou nebo ji vystavit přímému slu-
nečnímu světlu. Duha vznikne lomem a odra-
zem světelných paprsků na malých skleněných 
kuličkách stejným způsobem, jako se tomu děje na dešťových kapkách. 

ZVuk
Programy pro generování a měření zvuku
Na těchto uvedených webových stránkách najdete zajímavé programy pro generování signálů 
a záznam zvuku, které jsou zdarma ke stažení. Programy se dají využít od základních funkcí 
(např. generování tónů s různými frekvencemi a následná demonstrace, jaké frekvence naše 
ucho slyší), až po laboratorní měření (např. rychlost zvuku pomocí ozvěny od tabule). Oba 
programy jsou uživatelsky velmi jednoduché a návodné. Jde jen o to si s nimi chvilku pohrát 
a budete je umět ovládat.

Mikrokuličky jsou vyrobeny ze sodnodraselné skloviny a mají vynikající optické vlastnosti. 
Používají se například na promítací plátna, značení silnic, nátěrové hmoty i omítky. Může-
te je ale najít i na vánočních ozdobách či v přesýpacích hodinách. Objednat si je můžete 
snadno přes internet. Jejich cena je příznivá, za 500 g mikrokuliček zaplatíte méně než 
100 Kč.
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http://audacity.sourceforge.net/?lang=cs

http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en

Je velmi zajímavé zkoušet s dětmi rozmezí slyšitelnosti jejich ucha. Lidské ucho totiž není doko-
nalé a slyší jen frekvence v rozmezí přibližně 20 Hz až 20 000 Hz. Navázat pak můžete na pří-
rodu a zvířata, která slyší jiné frekvence než člověk. Frekvence nižší než 20 Hz označujeme jako 
infrazvuk. Infrazvuk slyší např. sloni nebo velryby. Frekvence nad 20 000 Hz nazýváme ultrazvuk. 
Ten slyší např. netopýři, delfíni i psi či myši. S věkem se sluch zhoršuje. Jeho zhoršení přispěje 
také časté poslouchání velmi hlasité hudby. Je vhodné tedy už malé děti poučit o tom, jak se 
mají ke svým uším chovat, aby jim dobře sloužily co nejdéle.

Co rozhýbe zvuk? 
V akustice je potřeba dětem dokázat, že zvuk opravdu vzniká pomocí nějakého kmitajícího 
zdroje zvuku a přenáší se také pomocí nějaké látky. Na to existuje mnoho pokusů.

Rýže na bubínku – při bubnování nadskakuje. Čím větší úder do bubínku, tím větší inten-
zita zvuku, tím více nadskakuje rýže.

Před mikrofon umístíme svíčku, která se bude „hýbat“ do rytmu hudby.

sfouknutí svíčky zvukem – do víčka PET láhve uděláme otvor a uřízneme dno láhve. 
Přes uříznuté dno přetáhneme pružnou blánu (balónek, igelitový sáček). Pokud „zabubnujeme“ 
na blánu s láhví namířenou víčkem na plamen svíčky, svíčka zhasne.

Netradiční hudební nástroje

Píšťalka z víčka
Pomůcky: víčko od zavařovací sklenice nebo jiný tenký plech, nůžky

Postup: Z plechu vystřihneme tvar písmene L o šířce 10 mm a délkách: kratší 30 mm a delší 
40 až 50 mm. Z kratšího dílu vytvoříme stočením štěrbinu a z delšího vytvarujeme tělo píšťalky. 
Foukáním do štěrbiny pískáme.
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Vysvětlení: Píšťalka píská pouze tehdy, když ji uchopením mezi palec a ukazováček ze stran 
uzavřeme a tím dokončíme. Na délce delšího dílu, tedy na velikosti píšťalky, závisí výška tónu.

Dešťová hůlka
Dešťová hůlka má historický původ v Chile, kde pomocí ní indiáni přivolávali déšť.

Pomůcky: 6 plechovek, lepicí páska, nůž nebo nůžky, drátek, fazole, kladívko, hřebík

Postup: Ze 4 plechovek odstraníme oba konce a z posledních 2 jen horní část plechovky. U od-
straněných částí v plechovkách si vytvoříme na proti sobě 2 dírky pomocí kladívka a hřebíku, 
kde protáhneme drátek (překážka pro fazole). Poté jednotlivě lepicí páskou přilepíme plechovky 
k sobě a před poslední plechovkou vsypeme dostatečné množství fazolí. Při otáčení hůlky se 
fazole pohybují směrem dolů a při nárazech o sebe a stěnu hůlky vydávají zvuk.
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Poznámka: Pro lepší zvukový efekt můžete do hůlky střídavě napíchat hřebíky a nasypat do-
vnitř těstoviny (vrtule) a rýži, která mezi „překážkami“ propadává postupně a zvukový efekt je 
tak pozoruhodně dlouhý.

indiánský bubínek
Pomůcky: PET láhev bez víčka, provázek, izolepa, nůžky, korkové špunty

Postup: Doprostřed špuntu přivážeme provázek asi 15 cm dlouhý. Na konci provázku uděláme 
dvojitý uzel. Všechny konce provázku připevní-
me izolepou do poloviny PET láhve tak, aby pro-
vázky byly od sebe vzdáleny stejně a aby špunty 
směřovaly ke spodní části PET láhve. Uchopíme 
PET láhev za hrdlo a otáčíme na jednu a druhou 
stranu. 
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Chrastidlo
Pomůcky: delší úzké prkýnko nebo dřevěný špalíček, cca 50 víček od piva, 1 dlouhý silnější 
hřebík, 6 dlouhých tenkých hřebíků, kladivo, izolepa, nůžky

Postup: Nejdříve si doprostřed každého víčka uděláme dírku pomocí tenčího hřebíku a kladiva 
(vrtačka není nutná, víčka jsou měkká). Potom dírku zvětšíme pomocí silnějšího hřebíku. Záleží 
na tom, jak dlouhé hřebíky použijete, kolik se na ně vejde víček. My jsme na každý hřebík dali 
7 víček (nesmí jich tam být moc, aby dobře chrastila). Hřebíky s víčky přitlučeme kladivem v ma-
lých rozestupech na špalíček. „Rukojeť“ si můžeme omotat izolepou. Hřebíky můžete rozmístit 
libovolně po celém povrchu špalíčku a vyrobit si tak vlastní chrastidlo.

Jak hraje sklenička a jak hraje láhev?
Mezi jednoduché hudební nástroje patří i hra na skleničky či láhve. Několik námětů:

hra na skleničky: Většina dětí si myslí, že skleničky hrají pouze s vodou. Aby pochopili, co 
vydává zvuk u skleničky, necháme je pozorovat hladinu vody při hraní na skleničky. Jasně potom 
vidí, že vlny na hladině přichází od stěn skleničky a je potom i jasné, že větší množství vody ve 
skleničce znamená hlubší tón.
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hra na láhev: I zde děti předpokládají, že půjde o stejný princip. Tady ovšem kmitá foukaný 
vzduch. Pokud musí urazit nejdelší vzdálenost až ke dnu sklenice, vrátí se po nejdelší době, 
a tak bude jeho výška nejnižší. Čím více vody, tím bude i vyšší tón. Krásný efekt vznikne, pokud 
zvuk tvoříme v plastové láhvi, která má uříznuté dno. Tu ponoříme do hluboké nádoby s vodou 
a během foukání měníme hloubku ponoření, čímž se bude spojitě měnit i výška tónu.

Závěr
Doufáme, že vám tento kurz přinese spoustu námětů pro zajímavou práci s vašimi dětmi. Poku-
sy pro ně budou motivací pro bádání, pozorování a pochopení fungování světa kolem nás. Jsou 
to sice malí kutilové, ale mají spoustu elánu do experimentování. Tak je v tom zkuste podpořit 
a nějaké pěkné pokusy pro ně připravte!

Zajímavé odkazy
[1] – http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

[2] – https://vnuf.cz/

[3] – http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/

[4] – http://fyzweb.cz/

[5] – http://www.pokusyprodeti.cz/

[6] – http://www.sikovny-cvrcek.cz/pokusy-deti

[7] – http://alik.idnes.cz/

[8] – http://www.fyzikahrou.cz/

[9] – http://www.debrujar.cz/2010/

Fotografie vodoměrky stažená z: http://commons.wikimedia.org


