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Spolupráce žákĤ osmiletého gymnázia a základních škol
HANA KUNZOVÁ, JANA ýANDOVÁ
Gymnázium Trhové Sviny
PĜíspČvek seznamuje s projektem, v nČmž studenti naší školy pĜedvádČjí dČtem ze 4.
a 5. tĜíd základních škol jednoduché pokusy z fyziky, chemie a biologie.

Nabídka témat
Témata Co umí voda, Co umí vzduch, Naše smysly, MČĜení základních veliþin a Magnety jsme nabídli k výbČru uþitelkám ze 4. a 5. tĜíd základních škol v okolí ke zpestĜení hodin pĜírodovČdy. Jedná se o pokusy zcela jednoduché, vše potĜebné jsme si
pĜinesli. KromČ zážitku si dČti odnesly z hodiny i vlastnoruþní výrobek. Programy
Voda, Vzduch a Magnety se vejdou do jedné vyuþovací hodiny, na Naše smysly a MČĜení základních veliþin je lépe mít vyuþovací hodiny dvČ.
Základní myšlenkou projektu je spolupráce dČtí se studenty. Uþitelé se snaží zasahovat pouze ve zcela nezbytných pĜípadech.
PĜínos pro žáky základní školy
Základní teoretické poznatky jsou spojovány s praktickými ukázkami.
Žáci pracují ve skupinách, jsou nuceni spolupracovat (právČ práci v malých skupinách, v nichž je vždy jeden „poradce“, uþitelky velmi ocenily).
Žáci komunikují s neznámými studenty, popĜ. vyuþujícími.
PĜínos projektu pro studenty gymnázia
Sami si pĜipraví pĜesnou podobu svých vystoupení.
Vyzkouší si svoji schopnost jasnČ a pĜesnČ se vyjádĜit, schopnost improvizace a reakce na neþekané situace. (Na nČkteré dČtské otázky a reakce se pĜipravit prostČ nedá.)
Po návratu do školy krátce zhodnotí své vystoupení.
PĜijdou na to, že nČco vysvČtlovat není tak snadné, jak to z pohledu z lavice vypadá.

Co umí voda
MČní tvar - pĜeléváme do rĤzných nádob.
Má stálý objem (pĜeléváme do rĤzných banČk a odmČrných válcĤ, dČti odeþítají).
Nedá se stlaþit (v injekþní stĜíkaþce).
Má vodorovný povrch (s olovnicí svírá pravý úhel).
Voda v kulaté nebo válcové nádobČ funguje jako lupa.
Umí téci „do kopce“ (model spojených nádob).
PĜi vypaĜování odebírá teplo (kapesník namoþený ve smČsi lihu a vody hoĜí, ale neshoĜí).
Umí se prohnout „jako trampolína“, unese drobné pĜedmČty (dvacetník, jehlu apod.).
Umí mČĜit þas (model vodních hodin).

131

Veletrh nápadĤ uþitelĤ fyziky 15
A na závČr pár kouzel:
Z pohlednice vystĜihneme lodiþku, položíme ji na vodu, kápneme za ni saponát – rozjede se.
VystĜihneme si leknín, poskládáme a položíme na vodu – otevĜe se.

Co umí vzduch
Je všude kolem nás (i pod lavicí – dá se tam dýchat).
Dá se stlaþit (v injekþní stĜíkaþce, zavĜené PET – láhvi).
Umí nČþím postrkovat (vytáhneme-li píst v ucpané injekþní stĜíkaþce, zajede zpátky).
Je potĜeba k tomu, aby hoĜel plamen (pĜiklopená svíþka zhasne).
Tlaþí na nás ze všech stran (pĜeklopíme skleniþku plnou vody zakrytou papírem –
papír nespadne a voda nevyteþe).
Tlaþí ze všech stran stejnČ (do lahve od keþupu vhodíme zapálený kousek novin, pĜiklopíme vajíþkem natvrdo – s „mlasknutím“ zaleze do lahve). (Doporuþuji noviny,
bČžný kanceláĜský papír hoĜí špatnČ, o to více kouĜí.)
S teplem se roztahuje (balonek na hrdle lahve od vína se v teplé vodČ „nafoukne“).
Teplý vzduch stoupá vzhĤru (vyrobíme si hádka, na niti jej dáme nad svíþku).
Vzduch nČco váží (zvážíme PET - láhev prázdnou
a láhev natlakovanou pumpiþkou)
Vydává zvuk (pískání balonku, flétna).
Dýcháme ho (takto fungují naše plíce – model z
PET - lahve a balonkĤ, viz obr. nalevo).
(Jako „bránice“ se osvČdþila chirurgická rukavice –
je pomČrnČ pevná, dobĜe drží, aniž by bylo potĜeba
ji lepit a pĜitom pĜíliš
uĜíznutý
nestlaþuje
konec PET-lahve)
Pomáhá rostlinám v rozmnožování (vyrobíme si model
semínka – „vírníþek“ – viz obr. vpravo).

Naše smysly
Zrak
Prohlédneme si model oka (z kabinetu biologie).
DĤležitá þást oka je þoþka, seznámíme struþnČ se spojkou a rozptylkou, v oku je tedy
spojka.
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Jednodušší model oka:
Svíþka - pĜedmČt
ýoþka- oko
Stínítko - sítnice
Když nevidíme dobĜe:
ýoþka je málo „tlustá“ – obraz najdeme, posuneme-li stínítko – sítnici dál (potĜebujeme brýle – spojky).

ýoþka je moc tlustá – obraz najdeme, posuneme-li stínítko blíž (potĜebujeme brýle,
které paprsky trochu „rozhodí“, tedy rozptylky).

Mají-li dČti brýle, mohou si vyzkoušet, jaké jsou. (Nesahat na skla brýlí! MČly by
také vČdČt o funkci cylindrických skel, pĜípadnČ smyslu okluzí. Pokud dČti samy nechtČjí, brýle jim neberte!)
Proþ máme dvČ oþi? (Dívejte se pĜes prst na natažené ruce stĜídavČ jen levým a jen
pravým okem, pak dejte prst blíž k oku – obrazy jsou posunuté, mozek z jejich vzdálenosti pozná, jak jsou daleko.)
Ke vnímání vzdálenosti jsou potĜeba obČ oþi: Zakryj si jedno oko, pak pomocník podrží ruliþku
asi 1 m pĜed tebou, tref se kuliþkou do ruliþky.
Oko potĜebuje urþitý þas – vyrobíme si model
filmu. (Po namotání provázkĤ a roztoþení se zvíĜátko „schová“ do „klece“.)
ýich
Má þlovČk dobrý þich? Která zvíĜata se þichem dobĜe orientují?
Máte Vy citlivý nos? Pokuste se urþit jen þichem, co je v pytlíþcích (oþíslovaných),
které dostanete do ruky. OdpovČdi neĜíkejte nahlas, pište je na papír. (Obvyklá náplĖ:
mateĜídouška, skoĜice, kakao, káva, kokos, máta, þesnek, majoránka, kmín, þerný þaj)
Hmat
ProhlédnČte si model povrchu kĤže z kabinetu biologie.
Jakou þástí tČla mĤžeme hmatat? Která zvíĜata se orientují hlavnČ hmatem?
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Zavažte si oþi, pokuste se hmatem rozeznat, co je na plastických obrázcích. ProhlédnČte si je. (Obrázky jsou pĤvodnČ urþeny pro nevidomé dČti jako pomĤcka k nácviku
Braillova písma.)

Znovu si zavažte oþi. Pokuste se hmatem roztĜídit hromádku drobných pĜedmČtĤ (fazole, párátka, kuliþky, kousky slámek apod.)
ProhlédnČte si ukázku textu psaného Braillovým písmem a klíþ k jeho þtení. Zvládli
byste hmatem rozlišit alespoĖ nČkolik písmen? (Takže si dávejte pozor na oþi!)
Sluch
Co vydává zvuk – všechno, co kmitá (ladiþka, kovový pásek, vzduch ve flétnČ…)
I naše hlasivky se chvČjí – dejte si ruku na krk a ĜeknČte „pátá á“.
Vznikne-li zvuk, rozvlní se vzduch a naráží nám do ucha – prohlédneme si jeho model.
Zvuk se šíĜí i v pevných látkách (pĜivažte lžíci na nit, nit vložte do ucha a volnČ visící
lžíci nechte klepnout o stĤl, pĜedvećte nitkový telefon).
Jak máme citlivý sluch? Položte pĜed sebe papír a tužku, zavažte si oþi a pište, co
slyšíte (klepání dĜívek, maþkání novin, houkání na lahve, cvakání propisky…)

MČĜení základních veliþin
Délka
Víte, v jakých jednotkách mČĜili délku naši pĜedkové? Zkuste pĜiĜadit k provázkĤm
(rĤznobarevným – pro snadnČjší kontrolu) lísteþky s názvy délkových jednotek.
ěešení:
þeská dlaĖ
asi 7,9 cm
vídeĖský loket
asi 78 cm
þeská pČst
asi 9,8 cm
þeská stopa
asi 30 cm
þeská píć
asi 19,7 cm
yard
asi 91 cm
pražský loket
asi 59 cm (jeden „pĜesný“ pražský loket mĤžete dodnes vidČt
v Praze, je zazdČný ve zdi NovomČstské radnice)
þeský sáh
asi 1,7 m, dosah vztyþené paže dospČlého muže
(z toho si mĤžete udČlat obrázek, jak byli lidé velcí. Jak vysoko asi dosáhne tatínek?)
Vyrobte si vlastní podobné jednotky.
Jak zmČĜíte tloušĢku provázku (listu v sešitČ apod.)?
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ýas
Zkuste odhadnout bez hodinek dobu 1 minuty. Postavte se, až podle Vás uplyne
1 minuta, sednČte si. (ýasomČĜiþ Ĝíká nahlas poĜadí, ve kterém si dČti sedly, a píše si
k pĜíslušným þíslĤm þas).
Zkuste si mČĜit se stopkami (pustit, zastavit, vynulovat). ZmČĜte kamarádovi, za jak
dlouho udČlá 10 dĜepĤ (napíše na papír jméno Vaší školy apod.)
ZmČĜte, jak rychle stihnete dvakrát za sebou zmáþknout stopky. ZmČĜili jste si tzv.
reakþní dobu. Kde je dĤležité s ní poþítat?
ProhlédnČte si modely pĜesýpacích, svíþkových, vodních hodin.
Teplota
Proþ nás hmat mate? Vložte ruku do misky se studenou a pak s vlažnou vodou. Pak
vložte druhou ruku nejprve do misky s teplou, pak s vlažnou vodou.
Teplotu mČĜíme na základČ roztažnosti. Co všechno se mĤže roztahovat?
– vzduch – balónek na sklenČné lahvi, kterou ponoĜíme do horké vody se nafoukne (viz Co umí vzduch)
– voda – sklenČnou láhev naplníme obarvenou vodou, uzavĜeme zátkou s úzkou
trubiþkou uprostĜed a vložíme do horké vody, voda v trubiþce vystoupí
– pevná látka – bimetalový pásek zahĜejeme nad svíþkou, vysvČtlíme princip
Znáte nČjaké zajímavé teploty? ZĜejmČ se dostanete ke 100 °C a 0 °C jako teplotČ, pĜi
které vaĜí voda a taje led.
Ukážeme si malé kouzlo – náš led taje už pĜi asi -6 °C. (Je vyroben ze slané vody.)
Objem
ProhlédnČte si nČkolik rĤzných odmČrných válcĤ. ýeho si musíte všimnout?
VidČli jste nČkde podobné zaĜízení? ProhlédnČte si kuchyĖskou odmČrku. Proþ se
dĜíve sypké materiály (obilí, cukr apod.) spíše odmČĜovaly, než vážily?
Objem pravidelných pĜedmČtĤ se nauþíte þasem poþítat v matematice. Jak zmČĜíte
objem nČþeho nepravidelného, tĜeba kamene? (Vložíme jej do odmČrného válce.)
Jak zjistíte objem pĜedmČtu, který se do válce nevejde?

Magnety
K nČþemu se pĜitahují, k nČþemu ne, mohou pĜitahovat nebo odpuzovat – vyzkoušejte.
Umí nadnášet (levitující magnety).
Umí pohybovat pĜedmČty – zkuste si postrkovat berušky na magnetech. Kdo provede
berušku nejrychleji klikatou dráhou?
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K þemu jsou magnety dobré – kompas (prohlédnČte si buzolu), drží dvíĜka od ledniþky, umí vyrábČt elektĜinu – rozsviĢte si žárovku na modelu „tĜífázový proud“.
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