
Vědohrátky dne:  
 

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

 

POKUS č. 1: NASÁVAČKA 

V pekle je pěkně vedro! 

Vzduch nás obklopuje ze všech stran, zaujímá všechny prázdné prostory. Je velmi lehký a neviditelný, 

ale je ho nad námi tolik, že na nás tlačí – způsobuje atmosférický tlak. Teplejší vzduch se roztahuje, 

při chladnutí se naopak smršťuje. Jak moc? 

Pomůcky: PET láhev, nádoba s vodou chladnou, horká voda / fén 

Postup:  

Do nádoby nalijeme 300 ml (i více) vody. PET láhev ponoříme do horké lázně / 

fénujeme, čímž se ohřeje i vzduch uvnitř láhve, část se ho vytlačí ven vlivem rozpínání. 

Pak postavíme láhev hrdlem do vody.  

Víš, že… 
Láhev i vzduch uvnitř se ochlazují, tlak vzduchu uvnitř se snižuje a voda z nádoby se začne nasávat do 

láhve vlivem většího atmosférického tlaku působícího na hladinu vody v nádobě. Do 2-litrové láhve se 

nasaje asi 250 ml, do malé asi 100 ml.  

 

POKUS č. 2: PADAJÍCÍ VLOČKA 

Pomůcky:  šablona, nůžky, lepidlo 

Postup: 

Vystřihni šablonu. Kousek bez kočiček natři lepidlem a šablonu slep do kornoutku. Vločka je hotová.  

Pusť ji z větší výšky.  

Víš, že… 
Vločka padá k zemi, protože na ni působí gravitační síla. Proti tomuto pohybu působí odpor vzduchu. 

Tato odporová síla tlačí na šikmé části vločky (jakési vrtule) a vločku roztáčí. 

 

POKUS č. 3: LÁVOVÉ SVĚTLO – PEKELNÉ EFEKTY  

Pomůcky: láhev s olejem, voda, tekuté barvivo, šumivé tablety. 

Postup:     

V prázdné lahvi si obarvěte vodu, stačí 2 – 4 cm sloupce vody. Dávejte pozor, barvivo jde špatně vyprat. Zbytek 

dolijte olejem. Nakonec vhoďte cca ¼ šumivé tablety a kochejte se. Efekt je krásně viditelný také pokud lahev 

ve tmě nasvítíte. Efekt můžete kdykoliv zopakovat vhozením dalšího kousku tablety. 

 



Víš, že… 

Nejvýznamnějšími složkami šumivých tablet jsou jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný NaHCO3) a 

kyselina citronová (C6H8O7). Jedlá soda reaguje jako zásada s kyselinou za vzniku soli, vody a oxidu 

uhličitého, který se také začne rychle uvolňovat. Oxid uhličitý sebou unáší kapky vody, hodně efektu 

pomáhá povrchová vrstva vody, která tvoří vodní kuličky. Na hladině oleje oxid uhličitý unikne do 

vzduchu a kapky vody opět díky větší hustotě klesnou zpět pod hladinu oleje. Výsledkem jsou 

stoupající a klesající barevné bublinky vody tvořící efekt lávové lampy. 

 

POKUS navíc: PAPÍROVÁ PRÁSKAČKA – RÁNA JAKO Z PEKLA  

Pomůcky: papír (může být i novinový) 

Postup: slož práskačku dle návodu a prudce švihni. 

Víš, že… 

 

Mávnutí práskačkou do ní vtlačí vzduch, který se najednou uvolní, když se kapsa otevře. Tím dojde 

k prudkému snížení tlaku a vznikne vzduchová vlna, kterou naše ucho vnímá jako zvuk – prásknutí.  

 

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.  

 

www.spektrum-kurzy.cz - RNDr. Kateřina Vágnerová – Kroužek zábavné logiky; cvičení 

důvtipu; příměstské tábory; rozvoj intelektu a vědeckých kompetencí; individuální příprava  

11. 12. 15.30 – 16.30 „Bystříci“ – cvičení důvtipu pro předškoláky; 20.12. Dokonalé odpoledne – 

herna chytrých her + výroba vánočních drobností; od ledna Manažerem svého mozku – 10 lekcí 

mozku prospěšných aktivit pro dospělé, techniky rozvoje paměti i intelektu; od ledna „Tajemství 

starého domu“ – dobrodružná hra pro rodiny nebo skupiny přátel. Odhalíte staré tajemství a získáte 

ukrytý poklad? Zvládnout se to dá jen důvtipem a zapojením všech členů rodiny; 23. 1. 2016 

VĚDOHRÁTKY – sledujte web a FB! 

 

 

 

 

 

http://www.spektrum-kurzy.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


