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N kolik nápad  z klub  v dy a techniky pro každého 

V RA BDINKOVÁ 
JUNIOR – DDM Brno 

Kluby v dy a techniky pro každého jsou zájmové útvary v JUNIOR DDM Brno za-
m ené do oblasti v da a technika hrou. V sou asné dob  pracuje 11 klub . Jsou roz-
d leny podle v kového spektra (6-16 let) a obsahového zam ení v etn  technické 
tvo ivosti a vynálezectví. Je zabezpe ena návaznost jednotlivých 5 typ  klub .

1. Ukázka z malého v decké sout žení 

a) Lovíme ledové kostky 

Na talí i leží ledové kostky. Úkolem je p enést je na druhý talí , aniž byste se jich 
dotkli rukama. 

ešení:
Vezmeme nit a navlh íme ji. Pak ji položíme na ledovou kostku. V míst , kde leží nit, 
led posolíme a po káme asi 30 s. Pak za nit zatáhneme. Kostka bude pevn  držet. Bu-
deme-li šikovní, m žeme k jedné niti p ipojit i více kostek. Vytvo íme tak et z
z kostek a p enášení urychlíme. 

ešení našeho úkol  souvisí se zm nou bodu tání-tuhnutí ledu p i jeho posolení.

b) Lahvový provazochodec 

Polož láhev ve vodorovné poloze na pevn  natažený provaz tak, aby nespadla. 
ešení:

Sta í vzít deštník se zahnutou rukojetí, kterou zastr íme do 
hrdla láhve. 
Pomocí deštníku snížíme polohu t žišt  celé soupravy pod 
podp rný bod na niti. 

c) Provazový vodovod 

P elij vodu z nádoby se zobá kem do vzdálen jší misky, 
aniž bys ji p iblížil.

ešení:
Vodu p eléváme pomocí provázku, který za íná u zobá ku a 
kon í v misce. Musí být napnutý.
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d) Rychlé t íd ní

Na velké hromádce máš h ebí ky, kousky sirek, broky…  
ešení:

Železné h ebí ky (feromagnetická látka) vytaháme pomocí magnetu. Pak vše dáme do 
misky s vodou. Sirky budou plavat na hladin  a olov né broky klesnou ke dnu. 

e) Plovoucí lo

Kancelá ský papír nebo papír ze sešitu o rozm rech asi 10 x 9 
cm p ehneme v polovin . Na jednu p lku nakreslíme lo , která 
má dno v p ehybu. Lo ku vyst ihneme tak, aby byly spojena 
s druhou polovinou papíru svým dnem. Co ud láš, aby lo ka 
plavala na vod  ve vodorovné poloze?  

ešení:
P ehnutý papír položíme na vodu tak, aby obrázek lodi byl na-
ho e. Papír se skládá z malých vlákének, po kterých voda díky vzlínavosti šplhá na-
horu. Papír se navlh í tedy i v míst  p ehybu nad hladinou. Vlákna se stanou „pruž-
nými“ a papír se v míst  ohybu za íná narovnávat.

2. Zábavné pokusy a hra ky 

a) Práska ka 

Pot eby: 2 listy papíru A4 (t eba i popsané), izolepa. 
Delší stranu listu ohneme na pásek v ší ce asi 2,5 cm a 
zalepíme izolepou. Totéž ud láme s druhým páskem. 
Oba pásky pak slepíme izolepou k sob  (kousek p es 
sebe).
Každý konec slepených pásk  chytneme jednou rukou. 
Nejd íve ruce p iblížíme k sob , pak prudce zatáhneme 
od sebe a p itom pustíme neslepený konec. Uslyšíme 
pronikavý zvuk, který vznikl rozkmitáním vzduchu mezi 
páskami papíru. 

b) Cvi ený pejsek 

Pot eby: list ze starého sešitu (noviny), n žky, fixy. 
Z listu papíru vyst ihneme tverec, složíme ho po úhlop í ce a op t rozložíme. Na 
listu z stane úhlop í ka zna ená p ehnutím. Bo ní shodné úhly ohneme k úhlop í ce.
Dostaneme ty úhelník zvaný deltoid (tvar draka). Pravý úhel deltoidu ohneme naho-
ru tak, aby vznikl trojúhelník. Op t ohneme dva shodné úhly k úhlop í ce, aby vznikl 
deltoid, ale menší. Pravý úhel tohoto druhého deltoidu op t ohneme nahoru, aby 
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vznikl trojúhelník. 
Shodné úhly nového 
trojúhelníku ohneme 
op t dovnit
k úhlop í ce. Dosta-
neme t etí deltoid. 
Tento deltoid p e-
hneme v polovin  a 
máme hotového 
pejska. Dokreslíme 
ho.
Složeného psa zmá kneme a položíme ho na st l. Za malou chvilku ekneme: “Sed-
ni!“. A pes si sedne na zadní tlapy. Jestliže bude pejsek vyskakovat p íliš rychle, pev-
n ji složeného psa zmá kneme. Pokud vstává velmi pomalu, vnit ní složení papíru 
trochu povolíme. 
Provedeme-li všechny ohyby, bude v tší ást papíru uprost ed pejska p ed úhlem, 
kolem kterého se otá í. Položíme-li pejska na st l, za íná se „rozevírat“. P itom se 
jeho t žišt  posouvá dol  ke stolu a sm rem dozadu k ocasu. Když se p esune až na 
vrchol úhlu, ocas se p evrátí a pejsek „vysko í“.

c) Kelímek – slepice 

Pot eby: papírový kelímek, provázek, kousek špejle, kousek houbi ky (není nutné), 
n žky, jehla. 
Ve dnu kelímku ud láme dírku. Provle eme jí provázek a zajistíme kouskem špejle. 
Provázek necháme asi 40 cm dlouhý. Pak namo íme kousek houbi ky (sta í i mokré 
prsty) a p ejíždíme po provázku. 
P i tomto pohybu dochází k zadrhování o provázek. Ten se rozkmitá a kmitavý pohyb 
se ší í dál. Díky tomu vzniká zvuk podobný kdákání slepice. 

d) Lezoucí zví e jednoduše 

Pot eby: karton, br ka, izolepa, n žky, provázek, korále. 
Na karton (o rozm rech p ibližn  10 x 10 cm ) nakreslíme-
nalepíme obrázek zví ete. Ze zadní strany nalepíte zešikma 
br ka a provle ete provázek podle obrázku.Horní ást
zachytíme za h ebí ek. Pak jen sta í popotahovat zešikma za 
provázek st ídav  vlevo a vpravo. 
 Zví e se pohybuje nahoru.  
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e) V trný mlýn z br ek

Pot eby: r zné druhy br ek, n žky, izolepa. 
Ze siln jšího br ka ust ihneme asi 16 – 20 cm dlouhou ást, kterým budeme foukat a 
pohán t mlýn. Pak z tlustších br ek ust ihneme 2 stejné 7 cm trubi ky. Každou z nich 
rozst ihneme na 4 ásti do délky asi 4 cm. rozst ižené ásti ohneme tak, abychom 
dostali lopatky kola. Konec jedné trubi ky bez lopatek jemn  nast ihneme a zasune-
me do druhé v míst  lopatek. Pak vzniklý mlýnek s 8 lopatkami nasuneme na tenké 
br ko (asi 10 cm). Z dalších br ek pomocí 
izolepy a n žek vyrobíme rovnoramenný 
trojúhelník (základna 10 cm, rameno 
30 cm). P ibližn  uprost ed ramen ud láme
otvory, do kterých vsadíme mlýnek. Pak 
ješt  za kolem provle eme další br ko (vy-
tvo íme jakýsi tverec u základny). Na tento 
tverec umístíme br ko, které jsme si 

p ipravili na za átku jako foukátko. 
Do jeho konce, které je dál od kola budeme foukat a kolo se bude otá et vlivem tla-
kové síly vzduchu z našeho foukátka. 

f) Jak snadn ji zvednout b emeno 

Pot eby: 2 d ev né špalíky, 2 šroubovací há ky, 4 šroubovací 
záv sná o ka (uzav ená), pevný provázek, sví ka, t žší b emeno.
Do špalí k  zašroubujeme há ky a o ka podle obrázku. Pak 
p ivážeme a provle eme provázky. Druhý provázek mezi o ky
pot eme sví kou (zmenšení t ení).
P ipravené b emeno nejd íve zvedneme p ímo. Pak ho zav síme na 
spodní há ek naší soupravy. Zjistíme, že nemusíme vynaložit tak 
velkou sílu, jako p i p ímém zvedání b emene. Je to proto, že o ka 
slouží jako kladky. 
M žeme zkusit provléknout provázek jiným zp sobem a op t zjistit, 
jaké síly je zapot ebí ke zvednutí b emene.

g) Skleni ka tane nice

Pot eby: 2 prázdné láhve od vína, piva), 2 zátky, 2 p íborové no-
že s t žšími rukoje mi, skleni ka z tenkého skla, knoflík (kuli -
ka), nit. 
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Pokus sestavíme podle obrázku. Zátky musí být ve stejné výši, nože položíme tak, 
aby se ve špi ce nož  p ekrývaly. Na toto místo položíme skleni ku s vodou, které 
musí být tolik, aby vyvážila rukojeti nož . Skleni ka je v klidu. 
Do skleni ky pono íme na niti navázanou kuli ku nebo knoflík. Skleni ka ztratí rov-
nováhu a za ne „tancovat“. Když ale p edm t z vody vytáhneme skleni ka získá ztra-
cenou rovnováhu a zklidní se. 

h) Letadlo „P eme ák“

Pot eby: obdélníková šablona, n žky
Šablonu vyst ihneme a ud láme 2 nást ihy. árkovanou áru obtáhneme obrácenou 
stranou n žek podle pravítka a ohneme trochu (asi 30 stup ) delší okraj na libovol-
nou stranu. Oba bo ní okraje ohneme kolmo na druhou stranu. 
Letadélko vezmeme dv ma prsty v míst  šipky tak, aby ohnutí bylo naho e a zlehka 
hodíme ve sm ru šipky Letí vzduchem a zárove  d lá p emety.
Tajemství letu spo ívá v p edním ohybu. P i za átku pohybu za íná ohyb stá et
vzduch. Odporová síla a gravita ní síla vytvá í sklopný moment. Letadlo se pohybuje 
za neustálé rotace kolem své podélné osy po sestupné dráze. Takto by se pohybovalo 
i letadlo kdyby nem lo ocas. 
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