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Spolupráce žák  osmiletého gymnázia a základních škol 

HANA KUNZOVÁ, JANA ANDOVÁ 
Gymnázium Trhové Sviny 

P ísp vek seznamuje s projektem, v n mž studenti naší školy p edvád jí d tem ze 4. 
a 5. t íd základních škol jednoduché pokusy z fyziky, chemie a biologie. 

Nabídka témat 

Témata Co umí voda, Co umí vzduch, Naše smysly, M ení základních veli in a Mag-
nety jsme nabídli k výb ru u itelkám ze 4. a 5. t íd základních škol v okolí ke zpest-
ení hodin p írodov dy. Jedná se o pokusy zcela jednoduché, vše pot ebné jsme si 

p inesli. Krom  zážitku si d ti odnesly z hodiny i vlastnoru ní výrobek. Programy 
Voda, Vzduch a Magnety se vejdou do jedné vyu ovací hodiny, na Naše smysly a M -
ení základních veli in je lépe mít vyu ovací hodiny dv . 

Základní myšlenkou projektu je spolupráce d tí se studenty. U itelé se snaží zasaho-
vat pouze ve zcela nezbytných p ípadech. 

P ínos pro žáky základní školy 

Základní teoretické poznatky jsou spojovány s praktickými ukázkami. 
Žáci pracují ve skupinách, jsou nuceni spolupracovat (práv  práci v malých skupi-
nách, v nichž je vždy jeden „poradce“, u itelky velmi ocenily). 
Žáci komunikují s neznámými studenty, pop . vyu ujícími. 

P ínos projektu pro studenty gymnázia 
Sami si p ipraví p esnou podobu svých vystoupení. 
Vyzkouší si svoji schopnost jasn  a p esn  se vyjád it, schopnost improvizace a reak-
ce na ne ekané situace. (Na n které d tské otázky a reakce se p ipravit prost  nedá.) 
Po návratu do školy krátce zhodnotí své vystoupení. 
P ijdou na to, že n co vysv tlovat není tak snadné, jak to z pohledu z lavice vypadá. 

Co umí voda 

M ní tvar - p eléváme do r zných nádob. 
Má stálý objem (p eléváme do r zných ban k a odm rných válc , d ti ode ítají). 
Nedá se stla it (v injek ní st íka ce). 
Má vodorovný povrch (s olovnicí svírá pravý úhel). 
Voda v kulaté nebo válcové nádob  funguje jako lupa. 
Umí téci „do kopce“ (model spojených nádob). 
P i vypa ování odebírá teplo (kapesník namo ený ve sm si lihu a vody ho í, ale ne-
sho í). 
Umí se prohnout „jako trampolína“, unese drobné p edm ty (dvacetník, jehlu apod.). 
Umí m it as (model vodních hodin). 
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A na záv r pár kouzel: 
Z pohlednice vyst ihneme lodi ku, položíme ji na vodu, kápneme za ni saponát – roz-
jede se. 
Vyst ihneme si leknín, poskládáme a položíme na vodu – otev e se. 

   

Co umí vzduch 

Je všude kolem nás (i pod lavicí – dá se tam dýchat). 
Dá se stla it (v injek ní st íka ce, zav ené PET – láhvi). 
Umí n ím postrkovat (vytáhneme-li píst v ucpané injek ní st íka ce, zajede zpátky). 
Je pot eba k tomu, aby ho el plamen (p iklopená sví ka zhasne). 
Tla í na nás ze všech stran (p eklopíme skleni ku plnou vody zakrytou papírem – 
papír nespadne a voda nevyte e). 
Tla í ze všech stran stejn  (do lahve od ke upu vhodíme zapálený kousek novin, p i-
klopíme vají kem natvrdo – s „mlasknutím“ zaleze do lahve). (Doporu uji noviny, 
b žný kancelá ský papír ho í špatn , o to více kou í.) 
S teplem se roztahuje (balonek na hrdle lahve od vína se v teplé vod  „nafoukne“). 
Teplý vzduch stoupá vzh ru (vyrobíme si hádka, na niti jej dáme nad sví ku). 

Vzduch n co váží (zvážíme PET - láhev prázdnou 
a láhev natlakovanou pumpi kou) 
Vydává zvuk (pískání balonku, flétna). 
Dýcháme ho (takto fungují naše plíce – model z 
PET - lahve a balonk , viz obr. nalevo). 
(Jako „bránice“ se osv d ila chirurgická rukavice – 
je pom rn  pevná, dob e drží, aniž by bylo pot eba 
ji lepit a p itom p íliš 
nestla uje u íznutý 
konec PET-lahve) 

Pomáhá rostlinám v rozmnožování (vyrobíme si model 
semínka – „vírní ek“ – viz obr. vpravo). 

 Naše smysly 

Zrak 

Prohlédneme si model oka (z kabinetu biologie). 
D ležitá ást oka je o ka, seznámíme stru n  se spojkou a rozptylkou, v oku je tedy 
spojka. 
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Jednodušší model oka: 
Sví ka - p edm t 

o ka- oko 
Stínítko - sítnice 
Když nevidíme dob e:  

o ka je málo „tlustá“ – obraz najdeme, posuneme-li stínítko – sítnici dál (pot ebu-
jeme brýle – spojky). 

  

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

   

Mají-li d ti brýle, mohou si vyzkoušet, jaké jsou. (Nesahat na skla brýlí! M ly by 
také v d t o funkci cylindrických skel, p ípadn  smyslu okluzí. Pokud d ti samy ne-
cht jí, brýle jim neberte!)  
Pro  máme dv  o i? (Dívejte se p es prst na natažené ruce st ídav  jen levým a jen 
pravým okem, pak dejte prst blíž k oku – obrazy jsou posunuté, mozek z jejich vzdá-
lenosti pozná, jak jsou daleko.) 
Ke vnímání vzdálenosti jsou pot eba ob  o i: Za-
kryj si jedno oko, pak pomocník podrží ruli ku 
asi 1 m p ed tebou, tref se kuli kou do ruli ky.  
Oko pot ebuje ur itý as – vyrobíme si model 
filmu. (Po namotání provázk  a rozto ení se zví-
átko „schová“ do „klece“.)  

ich 

Má lov k dobrý ich? Která zví ata se ichem dob e orientují? 
Máte Vy citlivý nos? Pokuste se ur it jen ichem, co je v pytlí cích (o íslovaných), 
které dostanete do ruky. Odpov di ne íkejte nahlas, pište je na papír. (Obvyklá nápl : 
mate ídouška, sko ice, kakao, káva, kokos, máta, esnek, majoránka, kmín, erný aj) 

Hmat 

Prohlédn te si model povrchu k že z kabinetu biologie. 
Jakou ástí t la m žeme hmatat? Která zví ata se orientují hlavn  hmatem? 
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Zavažte si o i, pokuste se hmatem rozeznat, co je na plastických obrázcích. Prohléd-
n te si je. (Obrázky jsou p vodn  ur eny pro nevidomé d ti jako pom cka k nácviku 
Braillova písma.) 

  

Znovu si zavažte o i. Pokuste se hmatem rozt ídit hromádku drobných p edm t  (fa-
zole, párátka, kuli ky, kousky slámek apod.) 
Prohlédn te si ukázku textu psaného Braillovým písmem a klí  k jeho tení. Zvládli 
byste hmatem rozlišit alespo  n kolik písmen? (Takže si dávejte pozor na o i!) 

Sluch 

Co vydává zvuk – všechno, co kmitá (ladi ka, kovový pásek, vzduch ve flétn …) 
I naše hlasivky se chv jí – dejte si ruku na krk a ekn te „pátá á“. 
Vznikne-li zvuk, rozvlní se vzduch a naráží nám do ucha – prohlédneme si jeho mo-
del. 
Zvuk se ší í i v pevných látkách (p ivažte lžíci na nit, nit vložte do ucha a voln  visící 
lžíci nechte klepnout o st l, p edve te nitkový telefon). 
Jak máme citlivý sluch? Položte p ed sebe papír a tužku, zavažte si o i a pište, co 
slyšíte (klepání d ívek, ma kání novin, houkání na lahve, cvakání propisky…) 

M ení základních veli in 

Délka 

Víte, v jakých jednotkách m ili délku naši p edkové? Zkuste p i adit k provázk m 
(r znobarevným – pro snadn jší kontrolu) líste ky s názvy délkových jednotek. 

ešení: 
eská dla  asi 7,9 cm víde ský loket asi 78 cm  
eská p st asi 9,8 cm eská stopa asi 30 cm  
eská pí  asi 19,7 cm yard asi 91 cm 

pražský loket asi 59 cm (jeden „p esný“ pražský loket m žete dodnes vid t 
v Praze, je zazd ný ve zdi Novom stské radnice)  
eský sáh asi 1,7 m, dosah vzty ené paže dosp lého muže  

(z toho si m žete ud lat obrázek, jak byli lidé velcí. Jak vysoko asi dosáhne tatínek?) 
Vyrobte si vlastní podobné jednotky. 
Jak zm íte tlouš ku provázku (listu v sešit  apod.)? 
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as 

Zkuste odhadnout bez hodinek dobu 1 minuty. Postavte se, až podle Vás uplyne 
1 minuta, sedn te si. ( asom i  íká nahlas po adí, ve kterém si d ti sedly, a píše si 
k p íslušným ísl m as). 
Zkuste si m it se stopkami (pustit, zastavit, vynulovat). Zm te kamarádovi, za jak 
dlouho ud lá 10 d ep  (napíše na papír jméno Vaší školy apod.) 
Zm te, jak rychle stihnete dvakrát za sebou zmá knout stopky. Zm ili jste si tzv. 
reak ní dobu. Kde je d ležité s ní po ítat? 
Prohlédn te si modely p esýpacích, sví kových, vodních hodin. 

Teplota 

Pro  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 m íme na základ  roztažnosti. Co všechno se m že roztahovat? 

– vzduch – balónek na sklen né lahvi, kterou pono íme do horké vody se na-
foukne (viz Co umí vzduch) 
– voda – sklen nou láhev naplníme obarvenou vodou, uzav eme zátkou s úzkou 
trubi kou uprost ed a vložíme do horké vody, voda v trubi ce vystoupí 
– pevná látka – bimetalový pásek zah ejeme nad sví kou, vysv tlíme princip 

Znáte n jaké zajímavé teploty? Z ejm  se dostanete ke 100 °C a 0 °C jako teplot , p i 
které va í voda a taje led.  
Ukážeme si malé kouzlo – náš led taje už p i asi -6 °C. (Je vyroben ze slané vody.) 

Objem 

Prohlédn te si n kolik r zných odm rných válc . eho si musíte všimnout?  
Vid li jste n kde podobné za ízení? Prohlédn te si kuchy skou odm rku. Pro  se 
d íve sypké materiály (obilí, cukr apod.) spíše odm ovaly, než vážily? 
Objem pravidelných p edm t  se nau íte asem po ítat v matematice. Jak zm íte 
objem n eho nepravidelného, t eba kamene? (Vložíme jej do odm rného válce.) 
Jak zjistíte objem p edm tu, který se do válce nevejde? 

Magnety  

K n emu se p itahují, k n emu ne, mohou p itahovat nebo odpuzovat – vyzkoušej-
te. 
Umí nadnášet (levitující magnety). 
Umí pohybovat p edm ty – zkuste si postrkovat berušky na magnetech. Kdo provede 
berušku nejrychleji klikatou dráhou? 
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K emu jsou magnety dobré – kompas (prohlédn te si buzolu), drží dví ka od ledni -
ky, umí vyráb t elekt inu – rozsvi te si žárovku na modelu „t ífázový proud“. 
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