
Vědohrátky dne: 
 

Jméno vědce: ……………………………………………………………………………………. 

 

POKUS č. 1: OŽIVLÉ KVASINKY  

Připrav si pomůcky: instantní droždí, cukr, průhledná plastová lahev, balonek, lžička, voda teplá  

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. Do plastové lahve nasyp instantní droždí. 

2. Přilij teplou vodu. 

3. Přidej lžičku cukru. 

4. Protřepej obsah, zatřep celou lahví. 

5. Na hrdlo lahve nasaď neprodyšně balonek.      

6. Lahev s balonkem postav do vodní lázně. 

 

 

 

 

POKUS č. 2: TANČÍCÍ ROZINKY  

Připrav si pomůcky: 5 rozinek, odměrný válec nebo skleněná kádinka, lžíce, voda, jedlá soda, ocet  

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. Do skleněné nádoby nasyp jedlou sodu.  

2. Pomalu přilévej ocet. 

3. Vhoď do sklenice rozinky. 

 

 

 

Víš, že… 

… cukr a teplé prostředí způsobí, že kvasinky obsažené v droždí se množí a rostou a jako odpad uvolňují oxid 

uhličitý? 

… se jedlá soda a ocet smísí za vzniku plynu zvaného oxid uhličitý?  

OXID UHLIČITÝ = bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Bublinky v limonádě. 



POKUS č. 3: BOJÁCNÉ BARVY 

Připrav si pomůcky: talíř, mléko, jar, potravinářské barvivo / kakao / skořice, párátko   

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. Talíř naplň mlékem do výšky 1 – 2 cm. 

2. Na povrch mléka nasyp opatrně barevný prášek. 

3. Špičku párátka namoč v jaru. 

4. Opatrně se dotýkej namočenou špičkou párátka mléka. 

 

 

 

 

 

 

 

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ = síla, která drží při sobě molekuly kapaliny, takže se kapalina 

chová jako pružná blána. Látka, která snižuje povrchové napětí kapaliny, se jmenuje 

SURFAKTANT (např. jar). 

 

 

 

 

 

 

NEZAPOMEŇ!  

KAŽDÁ VĚDKYNĚ, KAŽDÝ VĚDEC SI PO SOBĚ SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO A NÁČINÍ ŘÁDNĚ 

UKLIDÍ. 

VĚDKYNĚ I VĚDEC SI O SVÉ PRÁCI VEDOU ZÁPISKY, KRESLÍ OBRÁZKY, PÍŠÍ POZNÁMKY. 

VĚDECKÉ BÁDANÍ JE ZÁBAVA, DOBRODRUŽSTVÍ A OBJEVITELSKÁ ČINNOST. PTEJ SE NA VŠECHNO, CO 

TĚ ZAJÍMÁ A O VŠEM, CO VIDÍŠ, SLYŠÍŠ, CÍTÍŠ, PŘEMÝŠLEJ.  
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