
Vědohrátky dne: 
 

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

 

POKUS č. 1: LOĎKY NA JAROVÝ POHON  

Připrav si pomůcky: nůžky, karton (ruličky), plochá nádoba, jar, párátko, voda studená, voda teplá, 

hladká mouka, lžička  

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. Do ploché nádoby (tác / plech) nalij studenou vodu. 

2. Z kartonu vystřihni různé geometrické tvary = loďky,  

každému vystřihni na okraji otvor tvaru „V“ 

3. Polož opatrně všechny své loďky na hladinu vody blízko sebe. 

4. Párátkem namočeným v jaru kápni do „V“ jedné jar.   

5. Pozoruj, jak lodičky plují.     

6. Opakuj pokus s teplou vodou. 

7. Opakuj pokus s moučným posypem hladiny a jarem. 

 

Víš, že … 

… mycí prostředek naruší neviditelnou povrchovou vrstvu, která se vytváří na rozhraní každé kapaliny 

a okolí. Jemný poprašek hladké mouky ti umožní tento jev pozorovat. 

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). 

 

 

POKUS č. 2: LÉTAJÍCÍ KŘÍŽ  

Připrav si pomůcky: lepidlo, nůžky, šablona, nit a jehla  

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. Vystřihni obě šablony. 

2. Každou šablonu přehni v místě čárkované čáry v polovině a slep.  

3. Oba vzniklé pásky slep podle vyznačení do kříže. 

4. Hotový kříž polož na tužku a do jednoho přečnívajícího konce prudce udeř. 



  

 

Víš, že… 

… Kříž je vlastně jakýsi bumerang. Při uvedení do pohybu se setrvačností pohybuje nejen dopředu postupným 

pohybem, ale také se otáčí. Proto vzniká síla, která ho vrací zpět. Gravitační síla kříž táhne k Zemi, ale tvar kříže 

vyvolává větší odporovou sílu vzduchu, která působí opačným směrem. Dráha letu kříže je proto poměrně velká. 



POKUS č. 3: SLIZOVÝ HOPÍK – pokus jen pro odvážné!  

! BORAXOVÝ PRÁŠEK JE TOXICKÝ! PO PRÁCI S BORAXEM NEBO SLIZEM SI VŽDY UMYJ RUCE! 

Připrav si pomůcky: lepidlo Herkules, boraxový prášek, potravinářské barvivo, voda, lžíce, 2 nádoby,  

lžička   

Postup práce:     Místo pro tvé poznámky / kresby: 

1. V nádobě smíchej jednu lžíci lepidla, jednu lžíci vody a trochu barviva. 

2. V kelímku rozpusť v jedné lžíci vody jednu lžičku boraxového prášku. 

3. Boraxový roztok nalij do směsi s lepidlem a vše ihned zamíchej prsty. 

4. Sliz uchovávej ve vzduchotěsné nádobě.  

 

Víš, že … 

… se lepidlo a borax mísí za vzniku nové látky – slizu? Borax brání tomu, aby lepidlo teklo jako 

kapalina. Sliz je velmi pružný, proto s ním můžeš dokonce driblovat o zem, když z něj vytvaruješ kouli. 

 

POKUS č. 4: TĚŽIŠŤÁK  

Připrav si pomůcky: lepidlo, nůžky, šablona, nit a jehla 

1. Obě části šablony vystřihni.  

2. Tělíčko ohni podle čar a slep.  

3. Tělíčko spoj na vyznačeném místě s křídly.  

4. Ptáka těžišťáka zavěs na niť, jehlu s nití provleč koncem ocasu! 

Víš, že … 

… Stabilita tělesa závisí na poloze těžiště. Tvar a velikost křídel způsobí, že těžiště ptáka je pod 

ocasem, tedy pod závěsným bodem. Proto bude pták ve stabilní poloze. 

 

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  

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


 

 

 

 


