
Vědohrátky dne:  
 

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

 

POKUS č. 1: Co umí vzduch? 

Vzduch nás obklopuje ze všech stran, zaujímá všechny prázdné prostory. Je ve vodě, v různých 

předmětech, rostlinách, je i v těle člověka a zvířat. Je velmi lehký a neviditelný. Ale existují způsoby, 

jak dokázat jeho přítomnost. 

Pomůcky:  malý a velký průhledný kelímek, korkový špunt, pap. kapesníček, kousek hladkého papíru 

Postup:   

Vzduch, který je uvnitř sklenice,  nedovolí, aby 

voda pronikala dovnitř a namočila ubrousek. 

Předmět stále plave na hladině.  

Když vypustíte vzduch, může na jeho místo voda. 

Vzduch umí také zvednout vodu: Vzduch tlačí na hladinu 

vody v nádobě a vtláčí ji do sklenice.  

 

VZDUCH TLAČÍ NA  POVRCHY (PLOCHY), KTERÝCH SE DOTÝKÁ.  

Vzduch tlačí na papír směrem nahoru, a to více než tlačí voda 

ve sklenici dolů. Proto papír drží pevně u sklenice a voda 

nevytéká. 

 

 

POKUS č. 2: Šumivá sladká pěna a jak to vypadá v našem žaludku – POKUS OCHUTNÁVACÍ! 

Šumivé bonbony jsou oblíbenou pochoutkou mnoha dětí. Jak to, že v ústech 

začne něco šumět? A jak to pak vypadá v našem žaludku? 

Může za to chemická reakce!  

Pomůcky:  kelímek, lžička, cukr moučka, kyselina citrónová prášek, jedlá 

soda, želatina prášek 

Postup: 

1. Do svého kelímku nasyp lžičku cukru, půl lžičky kyseliny, lžičku sody a půl lžičky želatiny. 
2. Zalij lžičkou pitné vody a ihned míchej. Vzniklou pěnu klidně ochutnej. 
3. Trochu vzniklé látky nech na lžičce, zbytek v kelímku.  Pozoruj asi 15 minut, co se postupem 

času děje.  



Víš, že… 
Voda obsažená v tvých slinách vytvoří z prášku kyseliny kapalnou kyselinu citrónovou, která může za 

trochu kyselou chuť všech bonbonů. Jedlá soda pak reaguje s touto kyselinou za vzniku bublinek 

oxidu uhličitého, které způsobují šumění na jazyku. Želatina tvoří konzistenci cukrovin, jejich 

nabobtnání.    

 

POKUS č. 3: LÉTAJÍCÍ KŘÍŽ  

Připrav si pomůcky: lepidlo, nůžky, čistý papír, pravítko a tužku.  

Postup práce:     

1. Na papír si za pomocí pravítka vyznač 2 obdélníky o rozměrech 15 x 3 cm (nebo 10 x 2 cm nebo 20 

x 4 cm).     

2. Vystřihni oba obdélníky. 

3. Každý obdélník přehni podélně napůl a slep.  

4. Oba vzniklé pásky slep podle uprostřed do kříže. 

4. Hotový kříž polož na tužku a do jednoho ramene udeř tak, abys 

„roztočil vrtuli“. 

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. 

 

 

 

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  

17.11. 17-18.30 Rozsviťme Česko! Vědecká dílna pro děti; 22.11. Dokonalé odpoledne – herna 

chytrých her; Mikulášské vědohrátky – sledujte web a FB! 

 

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

