
VĚDOHRÁTKY 

RNDr. Kateřina Vágnerová; spektrum-kurzy.cz 

 

Další Vědohrátky: sobota 24.10. centrum Jednička. Přihlášení nutné. 

 

PRVOUKA NA ZAHRADĚ 

 

Podzimní opadávání 

Všiml sis, co všechno na podzim padá ze stromů?  

Prozkoumej, jak tvar padající věci ovlivní způsob padání! 

 

 

Pomůcky: různé papíry, nůžky, kancelářské svorky. 

Postup:   

1. Vezmi list papíru a nech ho z výšky klesat k zemi. To samé 

vyzkoušej s tvrdým papírem (čtvrtkou). Vyzkoušej různě 

velké listy: i ty nejmenší. Jak závisí tvar a způsob letu na 

typu papíru a na velikosti listu?  

2. Zmuchlej papír do kuličky a nech ji klesnout z výšky. Jak vypadá trajektorie pohybu 

nyní? 

3. Vystřihni z papíru       a udělej "prostorový trojúhelník. 

Volné konce k sobě      sepni kancelářskou svorkou. 

Vytvoříš tak simulátor     dvounažky. Nech ho padat z 

výšky. Vyzkoušej různě velké dvounažky z různých materiálů. Jaký je tvar pohybu 

teď? 

4. Vyzkoušej ještě jinou "vrtulku". Vystřihni si z papíru proužek, který nastřihneš u obou 

konců a následně do sebe jen zaklesneš. Jak se změnila rotace vrtulky? 

 

Víš, že… 

Aerodynamika je věda, která zkoumá pohyb předmětů vzduchem. Díky jejím poznatkům 

umíme postavit letadlo, raketoplán i mrakodrap.  

 

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:  kelímek, korkový špunt, pap. kapesníček, nádoba s vodou (průhledná) 

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 misce 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. 

 

 

Je libo šumivý bonbon? 

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

ústech začne něco šumět? 

Může za to chemická reakce!  

 

Pomůcky:  kelímek, vidlička, cukr, kyselina citrónová prášek, jedlá 

soda, želatina v přášku 

Postup: 

1. Do kelímku nasyp několik lžiček cukru, lžičku kyseliny, lžičku sody a půl lžičky 

želatiny. 

2. Zalij troškou pitné vody a míchej vidličkou. Vzniklou pěnu klidně ochutnej. 

 

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.    

 

Výbuch sopky – pokus jen pro odvážné 

 

Pomůcky:  plastová láhev, list papíru (slouží jako trychtýř), kelímek, jedlá soda, červené 

barvivo, ocet, jar, pískoviště. 

Postup: 

1. Z papíru udělej kornout a vlož ho do hrdla prázdné plastové lahve. Vsyp do lahve 

několik lžic jedlé sody. 

2. Do kelímku nalij ocet a přidej k němu barvivo, aby byla tekutina rudá. 

3. Láhev zahrabej až po hrdlo do hromady písku ve tvaru sopky. 

4. Do láhve kápni několik kapek jaru. 

5. Pomocí kornoutu vylij rychle obsah kelímku do láhve. 

6. Odstraň ihned kornout a sleduj erupci tvé sopky. 

 

 

Víš, že… 

Stejnou "šumivou" chemickou reakci jako u bonbonů uskutečníme smícháním sody a octa. 

Vzniklé bublinky oxidu uhličitého ženou při svém unikání vzniklou barevnou kapalinu 

napěněnou jarem z lahve ven.    


