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Abstrakt 

Příspěvek obsahuje návody na čtyři jednoduché experimenty pro malé i velké, které lze 
realizovat nejen doma, ale i u vody. 

Jednoduché experimenty pro malé 

Vodní hodiny 

Jednoduchý model vodních hodin, který je vhodný pro malé děti. 

Pomůcky: 

Malý plastový kalíšek, velký plastový kalíšek, víčko od PET lahve s širším hrdlem, jehla, 
zapalovač, dřívko od nanuka (lékařská špachtle), nit, modelína, rolnička a samozřejmě 
voda, ideálně obarvená. 

Příprava a provedení: 

Nejdříve si připravíme vhodné plastové kalíšky. Ideální volba velikosti kalíšků je taková, že 
obvod horního okraje obou kalíšků je stejný (viz. obr. 1.). Nad plamenem zapalovače si 
nahřejeme jehlu, kterou uděláme do středu dna malého plastového kalíšku díru, aby tudy 
mohla posléze odtékat nalitá voda. Znovu nahřejeme jehlu nad plamenem a tentokrát 
uděláme malou dírku do středu víčka od PET lahve. Dírkou ve víčku protáhneme nit, 
zajistíme ji proti pohybu a připevníme na ni rolničku. Teď již máme vše připravené a 
můžeme sestavit a spustit samotné hodiny (viz. obr. 1.) 

 
Obr. 1. Vodní hodiny – uspořádání experimentu. 
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Vysvětlení: 

Dírkou v malém kalíšku postupně odtéká voda do většího kalíšku. S klesající hladinou 
uvnitř malého kalíšku klesá i víčko, ke kterému je připevněna rolnička. Jakmile klesne 
hladina dostatečně, stáhne víčko rolničku dolů a ta zacinká. 

Tipy: 

Pomocí velikosti dírky v malém kalíšku a délky nitě mezi víčkem a rolničkou můžeme 
korigovat délku časového intervalu. Větší víčko použijeme i z toho důvodu, abychom měli 
jistotu, že se rolnička trefí do něj a nespadne do zbylé vody uvnitř kalíšku. Dovnitř víčka 
přidáme trochu modelíny, aby bylo trochu těžší, jinak by se mohlo stát, že víčko nestáhne 
rolničku dolů a zůstane viset na niti. 

Vodní pumpa 

Velmi jednoduchý model vodní pumpy, který si zvládne s malou pomocí vyrobit 
i předškolák. 

Pomůcky: 

Vyšší sklenička, brčko s kloubem, nafukovací balónek, nůžky, kalíšek na vodu a 
samozřejmě voda, ideálně obarvená. 

Příprava a provedení: 

Připravíme si nafukovací balónek, kterému ustřihneme spodní okraj tak, abychom jej byli 
schopni natáhnout přes horní okraj skleničky jako blánu (viz obr. 2.). Poté, co jsme 
vyzkoušeli, že jde balónek na skleničku natáhnout, jej sundáme a do sklenice nalijeme 
obarvenou vodu téměř až po okraj. Balónek opět umístíme na skleničku a nůžkami do 
středu napnuté blány vystřihneme malou dírku, kterou provlékneme brčko s kloubem. 
Pumpu máme sestrojenou, teď již stačí jen prsty zatlačit na blánu balónku a sledovat, jak 
voda teče z brčka. 

 

Obr. 2. Vodní pumpa – uspořádání experimentu. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 

 152 

Vysvětlení: 

Tím, že tlačíme prsty na blánu balónku, roste uvnitř skleničky tlak vzduchu a stlačený 
vzduch vytlačuje vodu brčkem ven. 

Tipy: 

Pozor, dírka v bláně z balónku musí být opravdu malá, aby mezi brčkem a blánou nevnikal 
do skleničky vzduch.  

Jednoduché experimenty pro větší 

Síla povrchového napětí 

Obrázek tohoto experimentu jsem objevila v knize z roku 1648 [3]. 

Pomůcky:  

Korkový špunt (ideálně od Sektu), hřebíčky, tenký drátek, dva špendlíky, nádoba na vodu, 
jar a samozřejmě voda. 

Příprava a provedení: 

Pokud seženeme korkový špunt a kovový košíček (agrafu) od sektu, máme polovinu práce 
již hotovou. Pokud se nám to nepodaří, budete si muset z tenkého drátku vytvořit 
korunku (viz. obr. 3.), kterou za pomoci dvou špendlíků přichytíte k horní části korkového 
špuntu. Do spodní části korkového špuntu postupně zamačkáváme hřebíky či jiné možné 
závaží. Připravíme si nádobu na vodu a hřebíky, které slouží jako závaží, přidáváme do té 
doby, dokud nebude korek téměř celý potopen. 

 

Obr. 3. Konstrukce špuntu s korunkou. 

Jakmile umístíme celou soustavu do vody, korek se potopí a nad vodu bude koukat jen 
korunka vytvořená z na maximum roztaženého kovového košíčku. Jemně korunku 
zatlačíme až po vršek pod hladinu a celá soustava zůstane potopená. Jakmile do vody 
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přidáme trochu Jaru, nebo jiného detergentu, korunka z kovového košíčku se opět vynoří 
nad hladinu. 

Vysvětlení: 

Tímto experimentem si můžeme ukázat sílu povrchového napětí vody. Povrchové napětí 
vody je v tomto případě větší, než je vztlaková síla. Tím, že jsme do vody přidali Jar, jsme 
snížili povrchové napětí vody a vztlaková síla vytlačila korunku z kovového košíčku zpět 
nad hladinu. 

 

Obr. 4. Průběh experimentu. 

Tipy: 

Vyladit celou soustavu chce trochu trpělivosti. Pokud máte špunt příliš velký, klidně 
spodní část seřízněte.  

Proč si mýt ruce? 

Pomůcky: 

Uzavíratelný Pytlík vyrobený z LDPE, kousek papíru s natištěnou předlohou, lihový fix, 
nádoba na vodu a samozřejmě voda. 

 

Obr. 5. Uspořádání experimentu. 
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Příprava a provedení: 

Do pytlíku z LDPE vložíme předtištěný nebo namalovaný obrázek, vytlačíme přebytečný 
vzduch a uzavřeme. Vezmeme lihový fix a na pytlík nakreslíme to, co chceme, aby po 
potopení do vody bylo vidět (v našem případě ruce). Zavřený pomalovaný pytlík ponoříme 
téměř kolmo do vody a sledujeme, co se stane. 

Vysvětlení: 

Materiál LDPE je vůči vodě smáčivý (γ = 25 mN∙m-1) [1]. Mezi stěnou pytlíku z LDPE a 
papírem vzniká tenká vzduchová vrstva, na které dochází k totálnímu odrazu světla a my 
vidíme ne světlo odražené od papíru (obrázku), ale odražené od rozhraní voda (LDPE)-
vzduchová vrstva. Proto zmizí jen obrázek na papíru, ale již ne obrázek, který jsme 
namalovali na stěnu pytlíku. Na podobný experiment se můžete podívat na videu, které je 
umístěné na YouTube [2]. 

 

Obr. 6. Průběh experimentu. 
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