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Měření základních veličin a jejich jednotek  
 
Pomůcky:  

 

 pracovní balíček (3 provázky různé délky, pytlíčky se sypkými materiály, krabička sirek) 

 3 mince různé hodnoty 

 nádobka neznámého objemu 

 pásové měřidlo 

 posuvné měřidlo 

 stopky 

 odměrka 

 

Příprava:  

 

Nejprve si vyrobte pracovní balíček. Ustřihněte 3 různě dlouhé provázky. Malé igelitové sáčky naplňte 

sypkými materiály – sůl, cukr, mouka, písek…. K tomu si vezměte krabičku sirek, 3 různé mince a 

nádobku neznámého objemu. K ruce budete potřebovat již zmíněná měřidla a můžete se pustit do 

ODHADOVÁNÍ. 

 

Provedení: 

 

Vaším úkolem bude POUZE ODHADNOUT délku jednotlivých provázků, objem krabičky od 

zápalek, hmotnost jedné zápalky a jednotlivých pytlíčků s rozličnými náplněmi. 

Nyní si vezměte do ruky 3 vámi vybrané mince a nádobku. ODHADNĚTE průměr mincí a objem 

nádobky.  

 

Pro další úkol budete potřebovat pomocníka, který vám bude měřit čas. Pokuste se ODHADNOUT, 

jak dlouho trvá jedna minuta a jak dlouho potom tedy trvá minut pět. Pomocník vám bude odměřovat 

dobu trvání jedné (pěti) minut. Vy však odměřovaný čas neuvidíte. Budete se snažit říci, kdy už 

minuta (pět minut) uběhlo. Trefíte se? To je minuta najednou docela dlouhá?  

 

Všechny odhadnuté hodnoty si zapisujte pro pozdější porovnání s hodnotami naměřenými. V poslední 

fázi tohoto cvičení budete vaše odhady kontrolovat a porovnávat je s naměřenými hodnotami. 

Postupně změříte délku všech provázků, hmotnosti daných předmětů, průměry mincí a nakonec objem 

nádobky. Také spočtěte objem krabičky od zápalek. 

 

Nyní vám již jen zbývá porovnat obě skupiny vámi zjištěných údajů. Jak jste dopadli? Jaký je váš 

odhad? Musíte ještě trénovat nebo jste v ODHADOVÁNÍ dobří? 

 

Doporučení 

 

Každý si připravte pracovní balíček (obr. č…). V balíčku jsou 3 provázky různé délky, krabička sirek 

a 3 pytlíčky naplněné například pískem, moukou, rýží … Každý pytlíček má různou hmotnost – 100 g, 

200 g a 250 g. Samozřejmé je, že si můžete připravit pracovní balíček s podobným obsahem, nebo i 

úplně jiným. Zde uvedený obsah pracovního balíčku je jen takový návod. 

 

Doporučuji vám, abyste si nejprve vyzkoušeli svůj odhad. Teprve poté cvičení zadali studentům. Také 

počet úkolů a jejich zadání se dá podle potřeby přizpůsobit. Tento úkol může být zpestřen povídáním o 

starších jednotkách či porovnáváním jednotek používaných u nás a ve světě. Možná si tak studenti 

udělají lepší představu o jednotkách, o rozdílech starších jednotek a jednotek dnes aktuálních. Spíše je 

ale vhodné toto podrobnější povídání o jednotkách nechat na fyzikální semináře, kde bývá více času. 

 



Mince a sklenice                                                  MECHANIKA   
 
Pomůcky 

 

 sklenička 

 tvrdá čtvrtka a hrací karta 

 mince 

 nůžky 

 

Příprava a provedení 

 

Nejprve ustřihněte z tvrdé čtvrtky kartičku o velikosti 5 cm na 10 cm. Potom ji položte na skleničku a 

doprostřed kusu čtvrtky dejte minci vámi zvolené hodnoty (obrázek, fotografie). Pozor připravte se a 

kartičkou rychle škubněte. A hle – mince spadla do skleničky.  

 

Tento pokus má i jinou podobu. Místo kusu čtvrtky použijte hrací kartu (obrázek). Položte doprostřed 

ní minci a do karty tentokráte rychle cvrnkněte. Mince opět spadne do skleničky.   

 

 

 
Obr. č. 1.1.: Mince a sklenička 

 

Otázky 

 

1. Proč se mince nepohybuje tak jako čtvrtka nebo karta?  

2. Proč mince spadne do skleničky? 

 

Vysvětlení 

 

Při škubnutí působíte na papír velkou silou. Papír se začne pohybovat se značným zrychlením. Přitom 

papír unáší minci s sebou silou, jejíž velikost je maximálně rovna velikosti třecí síly mezi papírem a 

mincí. Síla, která rozpohybuje minci, je malá (ve srovnání se silou, kterou působíte na papírovou 

kartu), uděluje minci menší zrychlení a navíc působí jenom kratičkou dobu (opět v porovnání s účinky 

a dobou působení síly vaší ruky). Po vyškubnutí papíru už mince ve vodorovném směru nezrychluje, 

pouze padá do sklenice. Stejné vysvětlení má provedení pokusu s cvrnknutím do karty. 

 

Poznámka 

 

Škubnutí čtvrtkou nebo cvrnknutí do karty musíte provést opravdu rychle. Tento pokus můžete také 

vidět v pozměněné podobě u kouzelníků, kteří dokáží strhnout ubrus z prostřeného stolu bez jediného 

převrhnutého kusu nádobí.   

 

 

 



Vozík na bramborový pohon                             MECHANIKA 

 
Pomůcky 

 

 stavebnice Lego na výrobu vozíku nebo vozík již hotový   

 menší brambora 

 gumička 

 lepící pistole 

 

Příprava  

 

Na tento pokus si vyrobte vozík stejný jako v pokuse Model reakčního motoru 2, jen ho ještě drobně 

upravte (obrázek). Na oba jeho konce připevněte ploché destičky ze stavebnice Lego. Potom k bokům 

ještě připevněte lepící pistolí dlouhé kostičky s dírkami, do kterých strčíte tři osy na kola (obrázek). 

Mezi tři kolíčky napněte gumičku a máte vyroben takový zvláštní prak. 

 
Obr. č. 1.2.: Upravený vozíček 

 

Provedení   

 

Nyní už jen najděte bramboru takové velikosti, aby prošla mezi dvěma kolíčky a měla přitom 

dostatečnou rezervu. Bramboru položte těsně na stranu k jednomu kolíčku a gumičku kolem ní 

napněte (obrázek, fotografie). Položte vozík na bramborový pohon na hladkou podložku, nejlépe na 

stůl. Připravte se a co nejrychlejším a plynulým pohybem vysuňte kolík z vozíku. Gumička bramboru 

vystřelí dopředu a vozík popojede na opačnou stranu. 

 

 
Obr. č. 1.3.: Bramborový pohon 

 

Otázky 

 

1. Proč se vozík pohybuje opačným směrem než brambora? 

 

Vysvětlení 

 

Vozík do pohybu uvedla vystřelená brambora. Jeho pohyb lze vysvětlit pomocí zákona akce a reakce. 

Pohyb brambory vpřed vyvolala gumička, která díky působení brambory v opačném směru způsobila 

stejný pohyb vozíku vzad. Jde o působení dvou stejných sil opačných směrů, z nichž každá ale působí 

na jiné těleso (bramboru a gumičku). 

 

Poznámka   

 

Pokus je potřebné provádět opravdu na hladkých podložkách, neboť je nutné eliminovat nežádoucí 

tření mezi koly vozíku a podložkou. Proto volte za podložku raději již zmíněný stůl, hladké linoleum, 

parkety ... . Také je velmi dobré mít kolem vozíku více volného místa pro pohyb brambory a následně 

i pro pohyb vozíku. 



Jak si ulehčit život?                                            MECHANIKA 

      
Pomůcky 

 

 knížka 

 prkno – například kuchyňský vál 

 4 tužky s kulatým průřezem nebo 10 kulatých špejlí 

 pytlík kuliček 

 kulatá krabička od tavených sýrů 

 

Příprava a provedení  

 

Tento pokus se skládá ze dvou částí. První část je na přípravu nenáročná. Vyrobíte si domácí 

jednoduchá kuličková ložiska. Do víčka kulaté krabičky od tavených sýrů vysypte pytlík kuliček. 

Kuličky musí víčko přesahovat (obrázek, fotografie). Nejdříve položte knihu na podlahu a jedním 

prstem ji zkuste uvést do pohybu. Jde to celkem ztuha. Poté knihu dejte na kuličkové ložisko. Opět ji 

zkuste prstem rozpohybovat. Je to docela lehké. 

 
Obr. č. 1.4.: Kuličková ložiska 

 

Pro druhou fázi experimentu si připravte nakloněnou rovinu s malým úhlem naklonění (obrázek). 

Naklonění způsobíte, když například některou stranu kuchyňského válu podložíte jednou či dvěma 

knihami. Na nakloněnou rovinu položte vámi zvolenou knihu. Kniha zůstává na místě nebo se jen 

velmi pozvolna pohybuje směrem dolů z nakloněné roviny. Nyní knihu podložte čtyřmi kulatými 

tužkami. Kniha se začne okamžitě pohybovat směrem dolů z nakloněné roviny. Další možností je po 

celé ploše nakloněné roviny rozmístit ve stejných rozestupech špejle a položit knihu na ně. Tímto 

způsobem kniha proklouže celou nakloněnou rovinou až dolů (obrázek, fotografie). 

 
 

Obr. č. 1.5.: Kniha na nakloněné rovině 

 

Otázky   

 

1. Proč se knížka na kuličkovém ložisku uvádí snadněji do pohybu? 

2. Čím to, že knížka podložená kulatými tužkami se po nakloněné rovině pohybuje bez větších 

problémů? 

3. K čemu jsou tedy dobrá kuličková ložiska či podložení předmětu válci? 

 

Vysvětlení  

 

V obou případech se jedná o zmenšování třecí síly mezi knížkou a podložkou (podlaha, kuchyňský 

vál, stůl, ...). Velikost třecí síly je závislá na hmotnosti knížky, na materiálu jejího obalu a na 

vlastnostech podložky. Větší tření bude samozřejmě například mezi knihou a kobercem, než mezi 

knihou a stolem. Díky účinkům třecí síly se nám knížka jen stěží pohybuje po podložce i nakloněné 

rovině. Nežádoucně velkou hodnotu tření jste zmenšili tím, že jste v obou případech třecí sílu nahradili 

sílou valivého odporu. Tato síla vám značně ulehčila pohyb knížky a ulehčuje vám také život (kola u 

dopravních prostředků, zmíněná kuličková ložiska atd.).    



Poslušné vajíčko                                                 MECHANIKA 

 
Pomůcky 

 

 plastové vajíčko z čokovajíčka 

 korková zátka 

 nůž – pilka 

 čajová svíčka 

 sirky 

 velký hřebík 

 hladký slabý provázek délky 1 m  

 

Příprava a provedení 

 

Zapalte svíčku. Nad plamenem nahřejte hřebík a udělejte na obou koncích vajíčka otvor. Korkovou 

zátku upravte pomocí nože do potřebné velikosti (aby těsně pasoval do plastového vajíčka. Poté 

oběma otvory protáhněte provázek (obrázek, fotografie).Vajíčko zavřete. Chyťte provázek za oba 

konce a přetočte jej i s poslušným vajíčkem do svislé polohy. Nyní je ten správný čas předvést 

poslušné vajíčko vašemu okolí. Nejprve přidržujte provázek volněji. Vajíčko se volně pohybuje po 

provázku směrem dolů. V okamžiku, kdy poručíte vajíčku, aby stálo, provázek neznatelně napněte. 

Vajíčko vás poslechne a zastaví se.  

 

 
Obr. č. 1.6.: Korková zátka v plastovém vajíčku 

 

 

Otázky 

 

1. Proč vás vajíčko poslechlo a zastavilo se? 

 

Vysvětlení 

 

Když držíte provázek volněji, třecí síla mezi provázkem a korkovou zátkou je minimální. Proto 

vajíčko volně klouže po hladkém provázku. Při napnutí provázku se třecí síla mezi provázkem a 

korkovou zátkou zvětší a brzdí tak klouzavý pohyb vajíčka. Tato třecí síla závisí na velikosti síly, 

s jakou napínáte provázek. 

 

Poznámka 

 

Aby se vám vajíčko volně pohybovalo po provázku, zvolte opravdu hladký provázek a dbejte na 

správnou velikost otvorů v plastovém vajíčku. 

 

 



Vracející se plechovka                                        MECHANIKA        
 
Pomůcky 

 

 kulatá plechovka s víčkem 

 pevná gumička 

 špejle 

 několik kovových klíčů či větší kovová matička 

 provázek 

 velký hřebík  

 kladivo 

 

Příprava a provedení 

 

Pomocí hřebíků udělejte doprostřed dna a víčka kulatou dírku. Ke gumičce přivažte tak tři klíče (na 

dvou místech) nebo větší matičku. Jeden konec gumičky provlečte otvorem ve dně plechovky tak, aby 

vně plechovky vzniklo očko, kterým provlečte kousek špejle. To samé opakujte na straně otvoru ve 

víčku. Gumička v plechovce musí být napnutá a klíče k ní volněji přivázané (obrázek, fotografie). 

Plechovku položte na stůl a lehce do ní strčte. Plechovka se začne pohybovat. Po chvilce se zastaví a 

vrátí se zpět k vám. 

 

 
 

Obr. č. 1.7.: Pohled na vnitřek plechovky 

 

Otázky 

 

1. Proč se plechovka vrací sama zpátky k vám? 

2. Čím se dá vysvětlit její samovolný návrat? 

 

Vysvětlení  

 

Roztočení plechovky kolem její rotační osy je způsobeno gumičkou a na ní přivázanou zátěží – klíčích 

či matičce. Větší hmotnost klíčů vzhledem ke gumičce způsobuje snahu klíčů setrvat na místě, 

nepohybovat se společně s plechovkou. Tím se gumička zatočila a získala pohybovou energii, jejíž 

část se v gumičce změnila na energii pružnosti. Po přeměně veškeré pohybové energie vámi na 

začátku dodané (na energii pružnosti, na vnitřní energii gumičky a na energii potřebnou k překonání 

okolního vzduchu) se plechovka na chvilku zastaví. Poté při zpětném pohybu se začne celá postupná 

přeměna energie opakovat.  

 

Avšak pohyb plechovky na stole je způsoben třecí sílou mezi ní a povrchem stolu. Můžete se na to 

podívat tak, že se plechovka „odpichuje“ od desky stolu a deska stolu na plechovku působí stejně 

velkou silou opačného směru. Když byste předem několikrát zatočili plechovkou a poté postavili na 

ledovou plochu, plechovka by se nerozjela, pouze by se na místě roztočila kolem své rotační osy. 

Z toho je patrné, jak důležitou roli v tomto pokusu hraje třecí síla.   



Model reaktivního motoru 1                                     MECHANIKA     
 
Pomůcky 

 

 provázek dlouhý dle potřeby 

 brčko 

 nafukovací gumový balónek 

 izolepa 

 nůžky 

 

Příprava a provedení 

 

Nejdříve si vytipujte, kam v pokoji přivážete provázek, který podle toho ustřihnete. Přivažte jeden 

konec provázku na zvolené místo a na druhý konec navlékněte brčko. Poté i tento konec přivažte tak, 

aby provázek byl napnutý (nejlépe někam na opačný konec místnosti). Nafoukněte balónek a přidržte 

ho, aby se vám nevyfoukl. Připevněte ho izolepou k brčku, které je připravené ke startu na jednom 

konci napnutého provázku (obrázek, fotografie) Otvor v balónku  dejte na opačnou stranu, než by se 

měl balónek pohybovat. Pusťte otvor. Balónek se žene kupředu. 

 
 

Obr. č. 1.8.: Model reaktivního motoru 1 

 

Otázky 

 

1. Proč se balónek pohybuje, ale když ho držíte, stojí na místě.? 

2. Jak to, že se balónek pohybuje na druhou stranu, než vyfukující vzduch? 

 

Vysvětlení 

 

Chování balónku je ovlivněno tlakem stlačeného vzduchu. Když držíte balónek, tlak vzduchu uvnitř 

balónku rovnoměrně působí na jeho stěny, proto se balónek nepohybuje. Když sevření otvoru povolíte, 

začne se vzduch hrnout z balónku. Ze zákona akce a reakce a zákona zachování hybnosti vyplývá, že 

se balónek pohybuje na opačnou stranu. Zákon zachování hybnosti se vztahuje k izolované soustavě 

těles, tj. k takové soustavě, na kterou nepůsobí žádná výsledná vnější síla. Poté se celková hybnost 

soustavy těles, jenž na sebe vzájemně působí silami, nemění. Jedná se pouze o modelové přiblížení 

experimentu. V tomto pokuse je přítomné působení vnějších sil (odpor vzduchu, třecí síla mezi 

provázkem a brčkem), a tudíž dochází ke změně (zmenšování) hybnosti tělesa.  

 

 

 



Model reaktivního motoru 2                                        MECHANIKA     
 
Pomůcky 

 

 technické lego či jiná podobná stavebnice, kde jsou i kola 

 nafukovací gumový balónek 

 izolepa 

 nůžky 

 kolíček 

 

Příprava a provedení 

 

Nejdříve si vyrobte vozíček z lega (obrázek, fotografie). Nafoukněte balónek a jeho otvor uzavřete 

kolíčkem. Balónek připevněte na vozíček pomocí izolepy. Vozíček položte na hladkou podlahu a 

uvolněte kolíček. Vozíček s balónkem se rozjede (obrázek, fotografie).  

 

 
 

Obr. č. 1.9.: Vozíček z lega 

 

 
 

Obr. č. 1.10.: Model reaktivního motoru 2 

 

Vysvětlení   

 

Vyplývá ze zákona zachování hybnosti a zákona akce a reakce.  



Vodní reakční turbína                                        MECHANIKA 

 
Pomůcky 

 

 plastová láhev 

 čtyři brčka 

 nůžky 

 hřebík 

 provázek 

 drátek 

 štípací kleštičky 

 látková lepící páska 

 plastelína nebo lepící pistole 

 voda 

 

Příprava 

  

V horní části plastové láhve (zhruba 5 cm od víčka) udělejte hřebíkem čtyři dírky vždy dvě proti sobě. 

Poté láhev nůžkami v půlce rozstřihněte a opět tak 1 cm od odstřihnutého okraje láhev dvakrát 

propíchněte. Do těchto dvou otvorů vsuňte drátky a udělejte očka pro provázek, který očky protáhněte 

a u každého očka ho přivažte. Brčka zkraťte, na opačné straně od kloubů, na přijatelnou délku. Delší 

konec trochu obmotejte látkovou lepící páskou, která poslouží jako těsnění. Těmito konci vsuňte brčka 

do dírek. Ještě před zalepením nasměrujte brčka, která jsou ohnutá v kolínku do pravých úhlů, jedním 

směrem. Přebytečné otvory zalepte lepící pistolí či ucpěte plastelínou (obrázek, fotografie). 

 

          
  

   (A)                             (B) 

 

Obr. č. 1.11.: Vodní reakční turbína 

 

Provedení       

 

Pokus provádějte nad vanou. Vaši turbínu držte za konec provázku. Napusťte do ní vodu a pozorujte, 

jak se začíná otáčet.  

 

Vysvětlení 

 

Fungování vodní reakční turbíny je založeno na dvou zákonech –zákonu zachování momentu hybnosti 

a zákonu akce a reakce. Zákon akce a reakce, též známý pod názvem třetí Newtonův pohybový zákon, 

vám říká, že síly, kterými na sebe působí dvě tělesa, jsou stejně velké, mají vzájemně opačný směr a 

vznikají i zanikají současně. Zákon zachování momentu hybnosti postihuje situaci, kdy je výsledný 

moment vnějších sil působících na otáčející se těleso kolem pevného bodu roven nule, pak je moment 

hybnosti konstantní.  



Souboj sil                                                               MECHANIKA        
 
Pomůcky 

 

 plastový kelímek od jogurtu 

 provázek 

 velký hřebík 

 svíčka a sirky 

 vypsaná propisovací tužka 

 lepící páska, nůžky 

 kuličky nebo kamínky 

 

Příprava  

 

Do plastového kelímku pod jeho okrajem udělejte pomocí zahřátého hřebíku dva kulaté otvory přesně 

naproti sobě. Těmito otvory protáhněte provázek dlouhý přibližně 20 cm. Na obou koncích ho 

zauzlujte. Doprostřed připevněného provázku pevně přivažte další provázek o délce zhruba 40 cm. Na 

provázek navlékněte předem upravenou propisovací tužku zbavenou veškerých překážek pro 

navlečení. Na konec provázku připevněte lepící pásku, která bude suplovat zátěž jako protiváhu 

(obrázek). Do kelímku nasypte kuličky nebo drobné kamínky.  

 

 
Obr. č. 1.12.: Připravená sestava 

 

Provedení 

 

Připravenou sestavu položte na stůl. Uchopte ji za propisovací tužku a roztočte lepící pásku 

přivázanou na konci provázku (obrázek, fotografie). Snažte se ji udržet na kruhové trajektorii. Po 

chvilce pozorujte, jak se kelímek nadzdvihne ze stolu.  

 

 
Obr. č. 1.13.: Souboj sil 

 

 

 



Otázky 

 

1. Jaké síly se v tomto pokusu zúčastnily souboje? 

2. Jak to, že lehký kotouč lepící pásky uzvedl těžší kelímek s kuličkami? 

 

Vysvětlení 

 

Na tento pokus musíte nahlížet trochu jinak, než by se na první pohled mohlo zdát. Vaším cílem od 

začátku bylo, udržet pohybující se lepící pásku na kruhové trajektorii. K tomu je potřeba dostředivá 

síla, která by trajektorii lepící pásky zakřivovala. Dostředivou silou však musí někdo nebo něco 

působit. Tím něčím je kelímek naplněný kuličkami. Na kelímek působí tíhová síla. Pokud by jeho tíha 

byla přímo rovna síle dostředivé, kelímek by visel na místě a lepící páska by rovnoměrně obíhala po 

kruhové trajektorii. Pokud je ale tíha kelímku menší než potřebná velikost dostředivé síly, kelímek 

nedokáže udržet lepící pásku na kruhové trajektorii, a proto stoupá. 

 



Obrazce z mouky                                                  MECHANIKA     
 
Pomůcky 

 

 3 kelímky od jogurtu 

 velký hřebík 

 svíčka a sirky 

 provázek 

 nůžky 

 hrubá mouka 

 tmavý karton nebo tmavší barevné papíry A3 

 vařečka s dlouhou rukojetí nebo pevná papírová role od  alobalu 

 dvě stejné židle 

 lepící páska 

 

Příprava a provedení 

 

Začněte s úpravou plastových kelímků. Zahřátým hřebíkem provrtejte do každého kelímku tři kulaté 

otvory – jeden uprostřed dna, zbylé dva naproti sobě těsně pod okrajem kelímku. Židle postavte sedací 

částí k sobě do vzájemné vzdálenosti menší než je délka vařečky či vaší papírové role a položte mezi 

ně vámi zvolenou tmavší podložku. Vařečku připevněte k židlím lepící páskou. Na vařečku postupně 

přivazujte zhotovené různé druhy kyvadel (plastové kelímky naplněné hrubou moukou), které se od 

sebe liší pouze druhem závěsu (obrázek). 

 
Obr. č. 1.14.: Poloha kyvadla vzhledem k židlím 

 

První nejjednodušší kyvadlo vyrobíte z jednoho kusu provázku, který protáhnete otvory pod okrajem 

kelímku. Délku provázku zvolte přiměřenou, aby kyvadlo bylo zhruba 2,5 cm nad podložkou. Oba 

konce provázku přivažte k vařečce. Podložku umístěte pod kyvadlo tak, aby bylo možno s podložkou 

rovnoměrně pohybovat směrem kolmým k výchylce kyvadla (obrázek, fotografie). 

 
Obr. č. 1.15.: Obrazce z mouky 1 

 

Na výrobu druhého druhu kyvadla protáhněte kousek provázku otvory pod okrajem kelímku a na obou 

koncích jej pevně zauzlujte, aby držel u sloužil jako ucho u kbelíku. Chyťte takto uvázaný provázek 

v polovině a na toto místo přivažte další tentokrát delší provázek, který už rovnou připevněte k vařečce 

(obrázek, fotografie). Opět dbejte na správnou délku druhého provázku, neboť kyvadlo se nesmí 

dotýkat podložky. 

 



 
Obr. č. 1.16.: Obrazce z mouky 2 

 

Poslední kyvadlo sestrojíte obdobně jako obě předcházející kyvadla. Kratší provázek protáhněte 

otvory pod okrajem kelímku a na konci jej zauzlujte. Ustřihněte delší kus provázku. Oba konce 

provázku přivažte k vařečce. Najděte prostředek tohoto provázku a k němu přivažte jeden konec 

kratšího provázku. Druhý konec přidělejte doprostřed „ucha“ kelímku (obrázek, fotografie). Dávejte 

pozor na to, aby se kelímek nedotýkal podložky.  

 
Obr. č. 1.16.: Obrazce z mouky 3 

 

Nyní již jen zbývá, abyste do jednotlivých kelímků - kyvadel nasypali mouku, aby bylo na podložce 

vidět kelímkem vykreslené obrazce. Poté stačí kyvadlo rozhýbat směrem do strany. 

 

Otázky 

 

1. Na čem závisí tvar výsledného obrazce u třetího kyvadla? 

 

Vysvětlení 

 

Mouka na podložce vykreslila obrazce, kterým se říká Lissajousovy křivky (případ druhého a třetího 

kyvadla). Jedná se o skládání harmonických kmitů, které probíhají v různoběžných rovinách. Druhé 

kyvadlo vytvoří na podložce kružnici, protože oba závěsy mají stejnou frekvenci kmitání. U třetího 

kyvadla závisí tvar výsledné křivky na frekvenci, amplitudě, na fázovém rozdílu jednotlivých závěsů 

kyvadla. Rovněž poměr délek závěsů (bráno od místa připevnění k těžišti plechovky) hraje důležitou 

roli (obrázek).  

 
Obr. č. 1.17.: Závislost na délce závěsů 

 

Poznámka  

 

Při pokusu si všimněte, že amplituda kyvadla se s časem zmenšuje. Je to způsobeno třecí sílou mezi 

upevněními jednotlivých závěsů a odporovou silou vzduchu. Proto nenechte kyvadlo kývat moc 

dlouho (chyťte jej a prstem zacpěte spodní otvor v kelímku), poničilo by vám to výsledný Lissajousův 

obrazec. Závislost amplitudy kyvadla na čase vám pomůže znázornit první kyvadlo. Na obrazci 

vytvořeném tímto kyvadlem při posouvání podložky se vytvoří tlumená sinusoida. Pozor! Tlumení 

není moc veliké.   



  Archimédův zákon                                                             VODA 

 
Pomůcky 

 

 elektronické kuchyňské váhy 

 gumičkový siloměr (možno použít příslušný školní siloměr) 

 kámen o hmotnosti okolo 200 g nebo jiný předmět s podobnou hmotností 

 plastová nádobka s odtokovým brčkem 

 malá sklenička či plastový kelímek od jogurtu 

 provázek  

 voda 

 tužka a papír 

 

Příprava 

 

 
Výroba gumičkového siloměru 

 

Na začátku vás musím varovat, neboť takový gumičkový siloměr je pouze názornou pomůckou, na které se dá 

pozorovat změna působící síly, ale která neslouží k změření přesných hodnot působících sil. Z praxe jste zvyklí 

povětšinou na měřící přístroje s lineárními stupnicemi (například lékařský teploměr). Stupnice gumičkového 

siloměru je nelineární. Nelineární stupnice se nelekejte! Vždyť vše kolem nás není pravidelné a nechová se 

lineárně. Souvisí to s chováním gumičky. Gumička se po zavěšení zátěže natáhne a tím se zmenší její průřez. 

Gumička se více natahuje pro větší hmotnosti zavěšovaných předmětů, více se zmenšuje průřez gumičky 

v porovnání s lehčími „závažími“.   

 

Pomůcky 

 

 nová gumička 

 malá a velká kancelářská svorka 

 balza (slabé prkénko, tvrdší silnější kartón) 

 napínáček 

 fixy dvou barev 

 svorky ze sešívačky na papír 

 štípací a tvarovací kleštičky 

 předměty o známých hmotnostech (příslušných síle gumičky) na okalibrování siloměru 

 

Postup výroby siloměru 

 

Nejprve si vezměte kus balzy o síle zhruba 0,5 cm a šířce asi 5 cm. Dále si upravte novou gumičku pro naši 

potřebu. Ještě než gumičku rozstřihněte, udělejte na jejím konci pevný uzlík a za ním nechte malé očko pro 

uchycení gumičky. Poté jeden konec u uzlu ustřihněte a máte „pružinku“ skoro hotovou. Ještě zbývá udělat uzel 

s očkem na druhé straně v místě, kde budete zavěšovat předměty na háček vyrobený z malé kancelářské svorky. 

Dostali jste se do fáze, kdy si můžete vybrat ze dvou druhů po domácku vyrobených siloměrů (viz obrázky, 

fotografie) a ty vám teď popíši.     

 

            
 (A)                  (B) 

 

Obr. č. 2.1a.: Gumičkové siloměry 

 



Oba siloměry mají téměř shodnou konstrukci, liší se pouze místem, kde se odečítají naměřené hodnoty. Na 

obrázku (A) se hodnoty stanovují u konce háčku. V tomto případě je ještě gumička navíc zaopatřena malými 

háčky tvořícími tunel, v kterém se může gumička volně pohybovat. Obrázek (B) vám ukazuje druhý typ 

siloměru. Na něm se měřené hodnoty odečítají u červeného jazýčku, který je umístěn v horní části gumičky. 

Nyní máte vaše siloměry téměř hotové. Zbývá ještě na nich udělat stupnici odpovídající různě hmotným 

předmětům, u kterých hmotnost znáte, nebo je zvážíte. Doporučuji hmotnosti v rozmezí 100 g až 300 g 

v závislosti na použité gumičce. Tyto předměty postupně zavěšujte na háček na konci gumičky a vždy si čárkou 

označte polohu příslušnou dané hmotnosti. Tím vám postupně na siloměru vzniká jakási stupnice, jak již bylo 

zmíněno na začátku, stupnice nelineární. To byl poslední krok k dohotovení siloměru. 

 

 

Výroba plastové nádobky s odtokovým brčkem 

 

Pomůcky 

 

 širší plastová láhev  

 brčko s kolínkem 

 plastelína nebo lepící pistole 

 nůžky 

 

Postup výroby nádobky s odtokem 

 

Širší plastovou láhev uřízněte v dostatečné výšce tak, aby její hrdlo bylo rovné a co nejširší. Pár centimetrů od 

okraje nádobky udělejte větší kulatou dírku o velikosti brčka, které do ní zasuňte rovnou částí  a na druhé straně 

kolínko ohněte do pravého úhlu. Pro utěsnění mezery mezi brčkem a nádobkou použijte plastelínu či lepící 

pistoli. Nádobka s odtokem je hotová (obrázek, fotografie). 

 
Obr. č. 2.1.b.: Odtoková nádobka 

 

 

K ruce si vezměte papír a tužku, neboť si budete všechny změřené hodnoty postupně zapisovat pro 

pozdější porovnání. Nejprve zvažte kelímek, do kterého budeme chytat vytlačenou vodu. Kámen 

pevně přivažte na provázek s očkem a ho zvažte. 

 

Provedení 

 

Do nádobky s odtokovým brčkem nalijte vodu do výšky brčka. Pod volný konec brčka postavte 

plastový kelímek, který bude zachytávat vytékající vodu. Poté kámen zavěste na siloměr a odečtěte 

naměřenou hodnotu. Měla by odpovídat hmotnosti zjištěné pomocí elektronických vah. Nyní vezměte 

siloměr se stále zavěšeným kamenem a ponořte ho celý do vody. Dbejte na to, aby byl celý kámen pod 

hladinou vody a nedotýkal se dna nádoby. Voda v nádobce okamžitě stoupne a vyteče brčkem ven 

do připraveného záchytného kelímku (fotografie). Pozorujete, že hodnota na siloměru se zmenšila. 

Nyní zvažte kelímek s nachytanou vodou. Všechny naměřené hodnoty porovnejte.  

Otázky 

 

1. Proč siloměr s kamenem ponořeným do vody ukazuje menší sílu?  

 

Vysvětlení 

 

Tento pokus je ukázkou Archimédova zákona. Ponořený předmět vytlačí stejný objem vody, jaký 

zaujímá jeho ponořená část. Ve vodě na ponořené těleso působí vztlaková síla o velikosti rovné tíze 

kapaliny o stejném objemu, jako je objem ponořené části tělesa.  

   



Karteziánek                                                              VODA    
 
Pomůcky 

 

 plastová láhev o objemu 2 l  

 průhledné víčko od foukací fixy 

 gumová rukavice 

 drátek 

 štípací kleště 

 vyšší nádoba na vodu 

 pečící plech či nějaký tácek  

 voda 

 

Příprava 

 

První na řadě je vyrobit si vašeho poslušného potápěče. Ustřihněte si dostatečně velkou část prstu 

gumové rukavice.  Pevně ho přidělejte na otevřený konec víčka fixy pomocí drátku tak, aby vzniklo 

kapátko (obrázek, fotografie). Jelikož je takto vyrobený potápěč velmi lehký, je ještě potřeba jeho 

hmotnost zvýšit, a to pomocí drátku obtočeného okolo užšího konce kapátka (obtočený drátek musí 

být podložen kouskem gumové rukavice proti klouzání). Plastovou láhev naplňte až po okraj vodou a 

postavte ji na pečící plech, který zadrží vyteklou vodu. Vyšší nádobu i kapátko napusťte vodou. Nyní 

budete zkoušet, zda je potápěč již připraven k bezpečnému potápění. Karteziánek je velmi citlivý, 

nesmí se potopit, musí ještě plavat na hladině. Když ho máte tak akorát vyvážený a naplněný vodou, 

vložte ho do láhve, z které vyteče přebytečná voda, a láhev zašroubujete. Nyní je karteziánek hotový. 

Ale pozor! S lahví se musí zacházet opatrně.        

        
                                                

Obr.č. 2.2.: Karteziánek 

 

Provedení 

 

Teď je ten pravý čas předvést vašeho poslušného potápěče. Láhev vezměte do rukou a zmáčkněte ji. 

Při tom řekněte: „Potop se!“ A poslušný potápěč půjde ke dnu. Když stisk láhve povolíte, opět mu 

můžete přikázat: „Vynoř se!“ a potápěč půjde pomalu nahoru.  

 

Otázky 

 

1. Čím to je způsobené, že nás potápěč tak pěkně poslouchá? 

 

Vysvětlení 

 

Není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stlačením láhve se uvnitř ní zvětší  tlak, 

vzroste tlaková síla a do kapátka vnikne voda. Tím se zvětší hmotnost kapátka a také vzroste tíhová 

síla působící na potápěče, která bude větší než působící vztlaková síla. Proto se při stlačení karteziánek 

bude potápět tj. pohybovat se ve směru výslednice těchto sil. Naopak, když stisk láhve povolíte, 

vzduch, který je uvnitř kapátka, z něj vytlačí vodu, tím dojde opět ke změně hmotnosti kapátka. Jeho 

hmotnost se zmenší a výslednice, již zmíněných sil, směřuje nahoru – tedy i potápěč začne stoupat.  



Nápady na vylepšení   

 

o Pro naplnění kapátka je dobré použít injekční stříkačku správné velikosti. 

o Hmotnost karteziánka lze také regulovat plastelínou, kterou přichyťte kolem dokola dolní užší 

části kapátka. 

o Aby bylo lépe vidět pohybující se sloupec vody ve vašem kapátku, můžete do něj napustit 

obarvenou vodu. 

 

  



Kouzelný kapesník                                                       VODA    
 
Pomůcky 

 

 sklenička 

 voda 

 dětský kapesník 

 gumička 

 

Příprava a provedení 

 

Vezměte si kapesník, namočte ho a vyždímejte. Skleničku naplňte vodou a gumičkou na ni pevně 

přidělejte mokrý kapesník tak, aby držel napnutý jako blána (obrázek, fotografie). Pro jistotu pracujte 

nad umyvadlem nebo nad kbelíkem. Skleničku rychle otočte dnem vzhůru. Hle! Voda ze skleničky 

nevytéká, protože ji drží zázračný kapesník.   

 

 
 

Obr.č. 2.3.: Kouzelný kapesník 

 

Otázky 

 

1. Jak může pouhý kapesník udržet tolik vody ve skleničce? 

 

Vysvětlení 

 

Když jste kapesník namočili, dostala se voda v podobě malých kapiček do mezer mezi vlákny 

kapesníku. V těchto kapičkách je kapilární tlak, a tedy jsou v nich přítomny i kapilární síly (obrázek), 

které působí proti hydrostatické tlakové síle vody ve skleničce. Takto je celý kapesník uzavřený pro 

vodu nepropustnou vrstvou. 

 
Obr.č. 2.4.: Struktura kapesníku 

 

Poznámka 

 

Pro zajímavost si to zkuste se suchým kapesníkem. Opravdu to nefunguje. 

 

 

 



Co vše hladina vody unese?                                           VODA 

 
Pomůcky 

 

 sklenička 

 voda 

 tácek 

 různé lehké předměty – jehla, starý desetník a dvacetník, padesátník, svorka, připínáčky ... 

 pinzeta 

 

Příprava a provedení 

 

Do skleničky napusťte vodu až těsně po okraj. Položte ji na tácek, který zadrží náhodně vyteklou 

vodu. Pomocí pinzety opatrně položte jehlu na hladinu vody. Pak pokračujte, opět velmi opatrně, 

v pokládání předmětů na hladinu. Pozorujte, jak se povrch vody jakoby ohýbá pod váhou předmětů 

(obrázek, fotografie). 

    
                                                                    (A)                  (B) 

 

Obr. č. 2.5.: Silná hladina vody 

 

Otázky 

 

1. Kolik předmětů hladina vody unese?  

2. Které se na povrchu vody udrží, které se potopí? 

3. Co je tam vlastně drží? 

4. Proč je hladina vody taková zakulacená? 

 

Vysvětlení 

 

Tato „neskutečná“ vlastnost všech kapalin (v našem případě vody) je zapříčiněna povrchovou vrstvou 

kapaliny. Abych tento pojem trochu přiblížila, musím začít odjinud. Molekuly kapaliny na sebe 

navzájem působí přitažlivými silami. Toto působení není ve všech místech kapaliny stejné. Je-li 

molekula uvnitř kapaliny, pak výslednice přitažlivých sil molekul, které na ni působí, je nulová. Je-li 

však molekula velmi blízko povrchu, či přímo na hladině kapaliny, výslednice již nulová není. Je 

kolmá k povrchu vody a směřuje dovnitř kapaliny.  

 

Jelikož jsou molekuly kapaliny v neustálém pohybu, mohou se některé dostat z vnitřku kapaliny do 

její povrchové vrstvy. Při tomto pohybu musí ale překonat prací velké přitažlivé působení okolních 

molekul. Proto molekuly, které se nacházejí v povrchové vrstvě kapaliny, mají větší energii – tzv. 

povrchovou. Když je kapalina v rovnovážném stavu, její povrchová energie je minimální. Proto se 

kapaliny snaží za každých okolností zaujmout tvar s co nejmenším povrchem při daném objemu – 

kulový tvar.  

 

Tato schopnost kapaliny je snadno viditelná. Můžeme ji pozorovat na padajících kapičkách, které se 

snaží zaujmout tvar s co nejmenším povrchem - tvar koule. I v po okraj vodou naplněné skleničce lze 

pozorovat jisté nepatrné vyboulení vodní hladiny. Takto ustálená hladina vody na sobě „udrží“  

předměty o „velké“ hmotnosti jako například jehlu, kancelářskou svorku či lehké mince. Tomuto jevu 

navíc pomůže hydrostatická tlaková síla, která na předměty na hladině vody působí díky tomu, že ony 

stlačí vodní hladinu do určité malé hloubky. 



Tlak vody 1                                                                     VODA 

 
Pomůcky 

 

 dvě plastové lahve 

 velký hřebík 

 svíčka 

 sirky 

 nůžky 

 izolepa 

 voda  

 lavor 

 

Příprava 

 

Vezměte si nejprve jednu zavřenou prázdnou láhev a pomocí nahřátého hřebíku do ní postupně od 

shora dolů udělejte čtyři dírky v přibližné vzdálenosti zhruba 5 cm. Poté ustřihněte pás izolepy, který 

přikryje všechny dírky. U druhé láhve je postup stejný, jen udělejte čtyři dírky v dolní části láhve, 

všechny ve stejné výšce. Opět je zalepte pruhem izolepy. Obě láhve naplňte vodou a neuzavírejte je. 

Pokus provádějte v lavoru nebo ve vaně kvůli vytékající vodě.   

 

Provedení     

 

Nejprve přijde na řadu láhev s vertikálními otvory. Lepící pásku odtrhněte a pozorujte, jak voda 

z láhve vytéká a jak se pozvolna mění proud vytékající vody. Postup opakujte také i u druhé láhve 

(obrázek, fotografie).  

                                                   
                                                 láhev 1                      láhev 2 

 

Obr. č. 2.6.: Tlak vody 

Otázky 

 

1. Proč nevytéká voda z první lahve stejně z každé dírky? 

2. Čím je způsobeno rovnoměrné vytékání vody u druhé láhve?  

 

Vysvětlení  

 

Tyto dva malé pokusy ukazují, na čem závisí tlak vody. První láhev s vertikálními otvory předvádí 

závislost tlaku vody na hloubce. Čím je větší hloubka, tím je větší tlak a roste rychlost vytékání vody 

z otvorů (na obrázku znázorněno šipkami). Nejrychleji vytéká voda z dolního otvoru. Druhá láhev je 

názornou ukázkou toho, že tlak vody je ve všech směrech stejný. Ze všech otvorů ve stejné výšce vždy 

vytéká voda stejnou rychlostí.  

 

 

 

 



Tlak vody 2                                                                   VODA   
 
Pomůcky 

 

 prkénko dlouhé zhruba 24 cm 

 hadička o průměru 1 cm a o přibližné délce 0,5 m   

 menší hadička o takovém průměru, aby se vešla do té větší hadičky a stejné délce   

 čistá lahvička od slupovacích barev na okno (i se špičkou) 

 nafukovací balonek či gumová rukavice 

 provázek 

 nůžky 

 nůž 

 kladivo 

 delší hřebíky či velké svorky 

 obarvená voda 

 kbelík s vodou (dbán na vodu) 

 lepící pistole 

 

Příprava 

 

Vezměte širší hadičku a pomocí hřebíků ji připevněte k prkénku do tvaru U. Do jednoho konce vsuňte 

užší hadičku a zalepte ji pomocí lepící pistole. Nyní si připravte nálevku, kterou vyrobíte z lahvičky 

od slupovacích barev pouhým odříznutím dna. Hrdlo nálevky (špičku) zastrčte do konce užší hadičky. 

Na zarovnanou odstřihnutou část nálevky natáhněte kus balónku a přivažte ho provázkem. Do 

hadičky, kterou jste přidělali k prkénku, nalijte přiměřené množství obarvené vody (hladina vody by 

měla sahat maximálně do poloviny výšky hadičky). A domácí přístroj na měření tlaku vody v různé 

hloubce – manometr (obrázek, fotografie) máte hotový. Tomuto manometru se přímo říká kapalinový 

manometr. 

 
Obr. č. 2.7.: Manometr 

Provedení 

 

Vezměte si kbelík s vodou a ponořte do něho konec manometru (nálevku s gumovou blánou). 

Ponořujte ji stále hlouběji. Při tom pozorujte, jak se mění hladina obarvené vody v U hadičce. Tím, že 

v jednom rameni manometru hladina klesá a v druhém stoupá dokazujete, že se tlak vody s rostoucí 

hloubkou zvyšuje.  

 

Vysvětlení 

 

Když ponoříte nálevku s blánou do vody, začne na blánu působit okolní voda tlakovou silou. Tato síla 

se přes blánu přenese na vzduch, který je uvnitř užší hadičky. Vzduch  pak také působí na hladinu 

vody v manometru, která důsledkem toho klesne a v druhé části U trubice stoupne. Rozdíl hladin 

v manometru nám pomůže určit tlak vody.  



Poznámka 

 

Neočekávejte velké změny výšky vody hladiny v manometru. K větším výchylkám byste potřebovali 

mnohem větší hloubku vody, než je hloubka vody v kbelíku. Ale neznamená to, že výchylka 

v manometru je stejná jako hloubka, v které se nachází gumová blána. Tento rozdíl je způsoben tím, že 

se blána musí nejprve napnout. Na jedné straně je tedy hydrostatický tlak vody u blány ponořené 

v kbelíku, na druhé straně hydrostatický tlak vody odpovídající rozdílu výšek hladin v manometru  

zvětšený o napětí v gumové bláně.  

 

  



Model hydraulického zařízení                                       VODA  
 
Pomůcky 

 

 dvě injekční stříkačky o různém objemu ( o stejném pro druhou variantu) 

 úzká průhledná hadička pasující na stříkačky 

 nůžky 

 látková lepící páska 

 voda, barvivo 

 

Příprava  

 

Nejprve je potřeba napasovat hadičku na injekční stříkačku. Jako těsnění vám poslouží opět látková 

lepící páska. Omotejte ji kolem hrotu injekčních stříkaček. Na ní nasaďte hadičku, kterou na stříkačku 

připevněte také látkovou páskou. Nyní máte hotovou jednu stranu našeho modelu. V mističce si 

rozmíchejte vodu s barvivem. Barevnou vodu vtáhněte do připravené injekční stříkačky i do hadičky. 

Dbejte na to, aby ani ve stříkačce ani v hadičce nebyly vzduchové bubliny. Druhou stříkačku také 

naplňte obarvenou vodou, utěsněte ji a přidělejte k ní druhý konec hadičky. Uvnitř modelu 

hydraulického zařízení musí být takové množství vody, aby při provádění pokusu bylo posunutí pístu 

jedné z injekčních stříkaček viditelné a hlavně vůbec možné (obrázek, fotografie).  

 
Obr. č. 2.8.: Model hydraulického zařízení 

 

Jaké zvolíte stříkačky je na vás. Když to budou stříkačky stejného objemu, demonstrujeme modelem 

jenom špatnou stlačitelnost kapalin (vody). Vezmete-li na pokus dvě různě objemné injekční 

stříkačky, je také vidět rozdíl mezi působící silou na jedné straně a posunutím pístu na druhé. To je ve 

skutečnosti hydraulické zařízení (lis, zvedák, brzdy...). 

 

Provedení 

 

Uchopte každou stříkačku do jiné ruky. Píst jedné stříkačky stlačte a pozorujte, jak se píst druhé 

injekční stříkačky pomalu zvedá. Na první pohled je viditelné, že došlo k přemístění stejného objemu 

vody z jedné stříkačky do druhé a tudíž, že voda je téměř nestlačitelná. To je možné si ověřit pomocí 

rysek na stříkačkách.   

 

Vysvětlení 

 

Funkce hydraulických zařízení je důsledek Pascalova zákona, který říká, že tlak vyvolaný vnější silou 

působící na kapalinu v uzavřené nádobě je ve všech místech kapaliny stejný. Z toho, že síla, jíž 

působíte na píst menší injekční stříkačky vyvolá ve vodě tlak, který je ve všech místech vašeho 

„hydraulického zařízení“ stejný a je tedy stejný i v místě pístu větší injekční stříkačky. Kapalina 

potom působí na větší píst větší tlakovou silou a posunuje ho vzhůru. 

 

Poznámka 

 

Velikosti působících sil na jednotlivé písty jsou ve stejném poměru jako velikosti ploch pístů v obou 

injekčních stříkačkách. Proto na píst s menší plochou stačí působit malou silou. Toto působení se 

přenese na větší píst a síla, která na něj bude působit, bude větší. To je výhoda hydraulických zařízení 

– usnadňují vám život.    



Loďka s mýdlovým pohonem                                        VODA  
 
Pomůcky 

 

 silnější papírový karton nebo slabý polystyren  

 nůžky 

 dětská vanička či umyvadlo 

 voda 

 tekuté mýdlo 

 

Příprava a provedení 

 

Vezměte si karton a vystřihněte z něj tvar lodičky. Můžete to i dosti zjednodušit vystřižením pouhého 

trojúhelníku.  Lodiček si raději vyrobte více, neboť ve vodě se papírový karton namočí. Lodička 

z polystyrenu je pro tento pokus vhodnější (obrázek, fotografie). Do vaničky si napusťte vodu do 

přijatelné výšky. Na hladinu opatrně položte loďku a nechejte ji i povrch vody ustálit. V tekutém 

mýdle si namočte prst a opatrně ho ponořte do vody u zádě vaší lodičky. Pozorujte, jak loďka rychle 

vystřelí směrem od ponořeného prstu.  

 
Obr. č. 2.9.: Tvary loděk 

 
Obr. č. 2.10.: Loďka v umyvadle 

 

Otázky 

 

1. Jak to, že se loďka, bez jakéhokoli pohonu, začne pohybovat? 

2. Proč pluje směrem od nás? 

 

Vysvětlení  

 

Když je loďka v klidu na ustálené hladině, síly povrchového napětí (povrchové síly) se navzájem 

vyruší. Dotknete-li se prstem hladiny vody za loďkou, situace se značně změní. Okolo prstu s mýdlem 

se povrchové napětí vody zmenší, tudíž výslednice všech povrchových sil, které působí na loďku, 

směřuje dopředu před loďku (ve směru šipky na obrázku). Loďka se začne pohybovat ve směru 

výslednice sil. 

 

Poznámka  

 

Po několikátém namočení mýdlového prstu do vody se mýdlo ve vodě rozptýlí. Pro dobré provádění 

pokusu je zapotřebí vodu vyměňovat.   

 



Je tu? Aneb existuje vzduch?                                    VZDUCH    
 
Pod jedním názvem se skrývají hned tři pokusy, které vám pomohou dokázat, že opravdu všude kolem 

je plno vzduchu. 

 

Pomůcky 

 

 papírový pytlík 

 sklenička 

 balónek 

 plastové umyvadlo (kbelík) 

 svíčka ve stojánku 

 sirky 

 voda 

Provedení 

 

Pokusy jsou velmi jednoduché a na pomůcky nenáročné. Zapalte svíčku a postavte ji na stůl. Vezměte 

si papírový pytlík, rozevřete ho. Poté jeho okraj stiskněte a přidržujte „papírový balónek“ zavřený. 

Otvor pytlíku namiřte na svíčku, povolte uzavření a stiskněte sáček. Podle množství vzduchu v pytlíku 

se plamen svíčky buď vychýlí, nebo úplně zhasne. Místo papírového pytlíku použijte nyní nafukovací 

balónek. Nafoukněte ho. Otvor přidržujte zavřený. Následující postup je stejný jako při 

experimentování s papírovým pytlíkem (obrázek, fotografie). Jako poslední pokus, týkající se 

existence vzduchu, je na řadě pokus se skleničkou. Plastové umyvadlo naplňte vodou. Vezměte 

skleničku otočte ji dnem vzhůru a opatrně ponořte do vody a sledujte, jak sklenička zůstává stále 

prázdná, neplní se vodou. Poté pod vodou začněte pomalu vylévat vzduch ze skleničky. Všimněte si 

utíkajících bublinek (obrázek, fotografie). Tím jste prokázali, že i když vzduch není vidět a nelze si na 

něho sáhnout, přeci jen existuje. 

 
Obr. č. 2.11.: Balónek a svíčka 

 
Obr. č. 2.12.: Sklenička a voda 

 

Otázky 

 

1. Proč se plamen svíčky vychýlil (úplně zhasl)? 

2. Čím to, že voda nevnikla do skleničky, kterou jste potopili do vody? 

3. Co se stalo, když jste skleničku pod vodou trochu naklonili? 

 

 

 



Vysvětlení 

 

V papírovém pytlíku, balónku i skleničce zdánlivě „prázdný“ prostor zaujímal vzduch. V prvních 

dvou případech po otevření otvoru a stisknutí papírového pytlíku či balónku se vzduch vytlačil ven a 

ovlivnil tak plamínek svíčky. Vzduch ve skleničce zase zabraňuje  vniknutí vody. To, že v ní byl 

vzduch, ukazují bublinky, které ze skleničky vychází po jejím naklonění.      

 

Doporučení 

 

Jelikož je i voda průhledná, nemusíte věřit tomu, že sklenička zůstane bez vody a suchá uvnitř. Proto 

si zkuste  dát nejprve na dno skleničky zmuchlaný kus papíru tak, aby při něm držel. Skleničku poté 

obraťte dnem vzhůru a ponořte ji opatrně takto do vody. Po chvilce ji opět vynořte a přesvědčte se, že 

papír zůstal suchý.  

 

 



Umíte přelévat vzduch?                                           VZDUCH    
 
Pomůcky 

 

 dvě skleničky (velikost podle velikosti zvolené nádoby) 

 plastové umyvadlo nebo větší skleněná mísa 

 voda 

 

Provedení  

 

Do umyvadla si napusťte vodu. Vezměte skleničku, otočte ji dnem vzhůru a opatrně ponořte pod 

hladinu vody. Z ní budete přelévat vzduch do druhé, také ponořené do vody a zčásti naplněné. Nyní 

skleničku se vzduchem nakloňte a unikající vzduch chytejte do druhé skleničky s vodou (obrázek). 

 

 
Obr. č. 2.13.: Přelévání vzduchu 

 

Doporučení  

 

Pro názornější provedení pokusu vám doporučuji, aby skleničky i nádoba, v které budete vzduch 

přelévat, byly průhledné (např. akvárium, nebo velká skleněná mísa...). 

 

 



Vzdušné váhy                                                                 VZDUCH   
 
Pomůcky 

 

 dva gumové nafukovací balónky 

 brčko bez kolínka 

 vlasec 

 látková lepenka 

 nůžky 

 pravítko 

 kancelářské svorky 

 

Příprava a provedení 

 

Nejprve si naměřte střed brčka. Do středu přivažte vlasec. Na obě strany přidělejte látkovou lepenkou 

(stejně dlouhými kousky) vyfouklé balónky. Uchopte váhy na konci vlasce. Jelikož jsou oba stejně 

těžké, vaše vzdušné váhy jsou v rovnováze (obrázek, fotografie). Pokud jste použili jen trochu jiný 

balónek a rovnováha nenastala, vyvažte vzdušné váhy kancelářskými svorkami. Teď jeden balónek 

sundejte a pořádně ho nafoukněte. Otvor zauzlujte. Opět ho přidělejte zpět na konec brčka. a 

zkontrolujte, zda vlasec zůstal uprostřed brčka. Na první pohled je patrné, že se rovnováha porušila 

(obrázek, fotografie). Můžete se pokusit váhy opět vyvážit. Na stranu vyfouknutého balónku zavěšujte 

svorky až do opětovného vyvážení vzdušných vah. Jestli máte doma citlivé váhy, můžete si přidané 

svorky zvážit a tím zjistit, o kolik je vyfouknutý balónek lehčí, než balónek nafouknutý.       

 
 

Obr. č. 2.14.: Vzdušné váhy v rovnováze 

 
Obr. č. 2.15.: Vzdušné váhy v nerovnováze 

 

Vysvětlení 

 

Tlak vzduchu v nafouknutém balónku je větší než tlak okolního vzduchu, neboť guma balónku je 

pružná a stále vzduch uvnitř stlačuje. V tomto případě je v balónku i větší hustota vzduchu než v okolí. 

V nafouknutém balónku je více vzduchu a proto je tíha vzduchu v balónku větší než tíha stejného 

objemu vzduchu v jeho okolí. Nafouknutý balónek je tedy těžší než vyfouknutý balónek. Z toho je 

vidět, že i vzduch má nějakou hmotnost.  

 

Doporučení 

 

Víte kolik kilogramů váží vzduch ve vašem pokoji? Zkuste si to spočítat, když víte, že 1 m
3
 váží 

přibližně 1,2 kg (návod - nejprve změřte délku, šířku, výšku vašeho pokoje, poté spočítejte objem 

místnosti v m
3
 a nakonec vynásobte váhou jednoho metru krychlového). Přibližná hmotnost vzduchu 

v průměrně velkém pokoji je kolem 70 kg. 



Heronova baňka                                                                         VZDUCH  
 
Pomůcky 

 

 plastová láhev s víčkem 

 2 průhledná či světlá brčka bez kolínek  

 nůžky 

 izolepa 

 velký hřebík  

 lepící pistole či modelína 

 obarvená voda 

 miska 

 

Příprava 

 

Jelikož potřebujeme delší brčko, musíme spojit dvě  brčka dohromady. Vezměte brčko a jeho konec 

nastřihněte. Zastrčte do něj druhé brčko. Spoj obou brček zalepte izolepou. Na jednom konci nové 

dlouhé brčko trochu nastřihněte, stočte a zalepte izolepou. Tím vám vznikne požadované zúžení. 

Dalším krokem je proděravění víčka za pomocí hřebíku. Dírka musí být o velikosti brčka (ne menší). 

Brčko do dírky zastrčte tak, aby zúžený konec brčka byl na horní straně víčka a vyčníval z něj zhruba 

4 cm. Dbejte také na to, aby brčko bylo v ose víčka. Přebytečné mezery mezi víčkem a brčkem zalepte 

tavící pistolí  či ucpěte modelínou, protože láhev musí těsnit. Otvory vám nesmí unikat žádný vzduch. 

Do láhve nalijte tolik obarvené vody, aby po zašroubování víčka bylo brčko ponořené (obrázek, 

fotografie). 

 
 

Obr. č. 2.16.: Heronova baňka 

 

Provedení  

 

Heronova baňka je připravená. Postavte ji na misku, aby vám budoucí vodotrysk nezamokřil okolí. 

Teď už stačí jen, když budete foukat zúženým koncem brčka vzduch do láhve. Po skončení foukání se 

objeví na krátkou dobu malý tryskající pramínek – vodotrysk. Poté zjistíte, že v brčku zůstala voda.  

 

Vysvětlení 

 

Před foukáním vzduchu do láhve byl v láhvi stejný tlak vzduchu jako v okolním prostředí – 

atmosférický tlak. Přifouknutím vzduchu do láhve se při zachování stejného objemu (láhev 

s napuštěnou vodou) zvětšil jeho tlak. Po ukončení přifukování tlaková síla vzduchu uvnitř láhve 

působila na hladinu vody a tím ji vytlačovala brčky ven z láhve. Vznikl vám tak tryskající pramínek 

vody. Takto si stlačený vzduch pro sebe uvolňoval místo v láhvi a jeho tlak klesal a proto vodotrysk 

po chvilce ustal. 

 

Doporučení   

 

Pro prodloužení tryskající vody můžete láhev zmáčknout. Tím opět zmenšíte prostor pro vzduch, jeho 

tlak tím vzroste a na krátkou dobu  můžete znovu pozorovat fontánu.  



Papír, co unese vodu                                              VZDUCH   
 
Pomůcky 

 

 průhledný pevný plastový kelímek nebo sklenička 

 tvrdší čtvrtka 

 provázek 

 jehle 

 pravítko 

 tužka 

 nůžky 

 voda 

 

Příprava a provedení  

 

Ustřihněte si kus čtvrtky o velikosti pohlednice. Naměřte si střed kartičky a pomocí jehly provlékněte 

silnější provázek čtvrtkou. Na jednom konci jej zauzlujte. Do kelímku nalijte trochu vody, přiložte 

k němu kartičku (provázek musí být venku) a otočte ho dnem vzhůru (obrázek, fotografie). Papír udrží 

vodu v kelímku! Nyní obraťte kelímek zpět, přidržte papír na kelímku a uchopte konec provázku. 

Papír nyní udrží i kelímek s vodou (obrázek, fotografie).  

 

 
Obr. č. 2.17.: Silný papír1 

 
Obr. č. 2.18.: Silný papír 2 

 

Otázky 

 

1. Co drží papír na skleničce? 

2. Jak to, že papír udrží kelímek s vodou? 

 

Vysvětlení 

 

V obou případech drží papír vodu ve skleničce pomocí tlakové síly okolního vzduchu. Po překlopení 

pohárku vyteče trocha vody (mezi okrajem kelímku a papírem), tlak vzduchu uvnitř kelímku se 

zmenší a papír se vyboulí. Po otočení pohárku papírem nahoru se papír prohne na opačnou stranu – 

dovnitř, protože je tam méně vzduchu než bylo na počátku. Při uchopení provázku a následném 

zvednutí kelímku se papír napíná opět nahoru, čímž uvnitř klesá tlak vzduchu a papír ke sklenici je 

tedy přimačkáván okolním vzduchem.   

 

 

 



Sifónová fontána                                                        VZDUCH   
 
Pomůcky 

 

 plastová láhev s víčkem o objemu 0,5 l 

 dvě brčka 

 dvě hadičky o průměru zhruba jako brčka  dlouhé 0,5 m 

 velký hřebík 

 kladivo 

 lepící pistole 

 nůžky 

 látková lepící páska  

 obarvená voda 

 dvě větší zavařovací sklenice 

 

Příprava  

 

Víčko si přidržte. Pomocí kladiva a hřebíku do něj udělejte dvě díry o velikosti brček. Dejte pozor, aby 

se vám díry nespojily. Brčkům ustřihněte kolínka a zkraťte je. Jedno nechte tak o dva centimetry delší. 

Zasuňte je do připravených otvorů. Jedno brčko by mělo být uvnitř trochu delší. Z vnější strany víčka 

je nechte koukat obě stejně. Přebytečné otvory zaslepte pomocí lepící pistole. Tím zároveň obě brčka 

připevníte k víčku (obrázek). Na přichystané nástavce (brčka) nasuňte hadičky. Pokud jsou volnější, je 

potřeba je utěsnit například pomocí látkové lepící pásky. Nyní stačí už jen do láhve nalít trochu 

obarvené vody a zašroubovat ji vylepšeným víčkem.  

 

 
Obr. č. 2.19.: Vylepšené víčko 

 

Provedení  

 

Zavařovací sklenici s vodou postavte na vyvýšené místo, druhou – prázdnou dejte na zem. Hadičku, 

která je na delším brčku ponořte do sklenice s vodou, druhou hadičku vložte do té prázdné. Plastovou 

láhev se speciálním víčkem držte nahoře. V plastové láhvi pozorujte malou fontánku (obrázek, 

fotografie). Také si všimněte, jak se pomalu přečerpává voda z plné zavařovací sklenice, přes 

plastovou láhev do druhé zavařovací sklenice.  

  

 
Obr. č. 2.20.: Sifónová fontána   



Vysvětlení 

 

Z plastové láhve vytéká voda, tlak vzduchu uvnitř ní se zmenšuje (projevuje se to stlačováním 

plastové láhve), což způsobuje nasávání vody z výše položené zavařovací sklenice. Tímto způsobem 

se přečerpá obsah horní nádoby do dolní nádoby.  

 

 

 



Nafouknutí balónku                                                   VZDUCH 
 
Pomůcky 

 

 skleněná láhev 

 menší nafukovací balónek 

 nádoba s teplou vodou 

 nádoba se studenou vodou 

 

Příprava a provedení 

 

Na hrdlo láhve nastrčte nafukovací balónek. Ponořte láhev do teplé vody. Po chvilce se začne balónek 

sám nafukovat. Nyní ponořte láhev s nafouknutým balónkem do nádoby se studenou vodou (nebo ji 

nechte chvíli stát na vzduchu). Pozorujte, jak balónek pomalu splaskává (obrázek, fotografie).  

 
 

Obr. č. 2.21.: Nafukující se balónek   

 

Otázky 

 

1. Jak se mohl balónek sám od sebe takto nafouknout? 

2. Čím se balónek nafoukl? 

3. Proč se balónek po vložení do studené vody vyfoukl? 

 

Vysvětlení 

 

Působením teplé vody dojte k ohřátí vzduchu v láhvi. Je dobře známé, že se plyny (ve vašem případě 

vzduch) s rostoucí teplotou rozpínají. Proto se balónek, který je přidělaný na hrdle láhve, nafukuje. Po 

opětovném chladnutí nastává děj opačný - balónek se pomalu vyfukuje. 

 

 



Co je těžší?                                                                VZDUCH 
 
Pomůcky 

 

 alobal 

 brčko bez kolínka 

 pravítko 

 nůžky 

 drátek 

 kleštičky 

 svíčka 

 zápalky 

 větší jehla, vlasec 

 látková lepící páska 

 

Příprava 

 

Na brčku si pomocí pravítka najděte střed. V tomto místě k němu přivažte vlasec. Jeden jeho konec 

ponechte dlouhý přibližně 25 cm. Z alobalu ustřihněte dva stejné poměrně velké obdélníky. Z nich 

vyrobte vysoké kvádry, kterým bude chybět jedna stěna. Tyto kvádry budou sloužit jako 

„horkovzdušné balóny“. Pomocí stejných kousků látkové lepící pásky připevněte opatrně ke kvádrům 

totožné drátky. Ve stejných vzdálenostech od konců brčko propíchněte jehlou, otvory protáhněte 

drátek a pro upevnění jej ohněte. Své vzdušné váhy si vyvažte do rovnovážné polohy pomocí kousků 

alobalu či drátků.  

 

Provedení 

 

Váhy buď přidržujte za vlasec, nebo je připevněte na nějakou tyčku, rourku (od alobalu), kterou 

upevníte ke stolu tak, aby se váhy mohly volně pohybovat. Zapalte svíčku a přidržte ji pod jedním 

alobalovým „balónem“ (obrázek, fotografie). Až se ohřeje vzduch v kvádru, pozorujte porušení 

rovnováhy vah. Je možné pozorovat pokles brčka na stranu neohřívaného kvádru.  

 
Obr. č. 2.22.: Váhy na teplý vzduch  

 

Otázky 

 

1. Jak může prázdný kvádr po ohřátí najednou stoupat? 

 

Vysvětlení 

 

I když se to nezdá, v alobalových kvádrech je vzduch. Když ohříváte vzduch v jednom kvádru, začne 

se rozpínat. To má za následek úbytek počtu molekul ve stejném objemu (v porovnání s množstvím 

molekul studeného vzduchu). Když se zmenší počet molekul, zmenší se tím i hmotnost příslušného 

množství vzduchu, tudíž tedy teplý vzduch je lehčí než vzduch studený, a proto stoupá zahřívaný 

kvádr vzhůru.   



Proudění vzduchu v místnosti                                VZDUCH   
 
Pomůcky 

 

 digitální teploměr, stopky 

 papír 

 tužka, červená a modrá pastelka 

 

Příprava a provedení 

 

Nejprve si rozmyslete, kde všude ve vašem pokoji budete měřit teplotu vzduchu. Vytipujte si kolem 

15 míst např. na podlaze u dveří a u topení, na psacím stole, na několika místech blízko u stropu, nad 

topením atd. Záleží na uspořádání vašeho pokoje. Na každém měřícím místě nechte teploměr po delší 

dobu (na všech místech ho nechte stejně dlouho). To je kvůli ustálení teploty. Takto proměřujte 

teplotu v celém vašem pokoji. Všechny hodnoty si zapisujte, budete je zpracovávat. Po celém měření 

si nakreslete pomocí pastelek situaci vzduchu ve vašem pokoji (obrázek). 

 
Obr. č. 2.23.: Proudění vzduchu v pokoji 

 

Vysvětlení  

 

Teplý vzduch se zahřáním roztáhne a je lehčí než vzduch studený. Proto stoupá směrem vzhůru. Tam 

se postupně ochlazuje, tím klesá opět dolu k podlaze. Koloběh proudění vzduchu se stále opakuje. 

Mění se pouze, když je něčím narušen (např. otevřené okno, dveře ...).  

 

Poznámka 

 

Samozřejmě jinak bude cirkulovat vzduch v místnosti, když se netopí, například v létě. Také záleží na 

postavení topení v pokoji a na jeho typu. Tento pokus je spíše návodem na výzkumnou činnost, jak je 

to vlastně s proudícím vzduchem u vás doma.  

 

 



Větrník na teplý vzduch                                            VZDUCH  
 
Pomůcky 

 

 jehla 

 korková zátka 

 víčko od větší zavařovací sklenice 

 nůžky 

 silná špejle nebo slabá vařečka 

 pravítko, fix 

 silnější nit 

 plynový sporák či elektrická plotýnka 

 

 

Příprava a provedení 

 

Z víčka odstřihněte zahnutý kraj i s gumovým těsněním. Naměřte si střed víčka a poté všechny své 

střihy směřujte do středu do vzdálenosti 1 cm (obrázek). Uprostřed udělejte malou dírku nebo jen 

jehlou vytlačte menší důlek.  

 
Obr. č. 2.24.: Větrník 

 

Do korkové zátky zapíchněte očkem jehlu a z boku špejli – držátko. Na špičku jehly nasaďte větrník 

(obrázek, fotografie). Takto zhotovený větrník přidržujte v dostatečné vzdálenosti od ohně či od 

plotýnky. Pozor – nespalte se! Větrník se po chvilce roztočí.   

 

Další možností je zhotovený větrník zavěsit na nit a přidržet nad plotýnkou. Efekt bude stejný. 

 
Obr. č. 2.25.: Větrník 

 

Vysvětlení 

 

Ohřátý vzduch se rozpíná, čímž se snižuje jeho hmotnost. Proto horký vzduch od plotýnky stoupá 

vzhůru a roztáčí větrník. 

 

Poznámka 

 

Pro roztočení větrníku z víčka od zavařovací sklenice je potřeba větší množství horkého vzduchu. 

Proto pro pokus používejte plynový či elektrický sporák. Dávejte pozor na teplý proud vzduchu!  

 

 



Aerodynamické paradoxon                                       VZDUCH   
 

Pomůcky 

 

 dvě prázdné plastové láhve 

 provázek a nůžky 

 velký hřebík 

 svíčka a sirky 

 koště 

 dvě židle 

 fén na vlasy 

 

Příprava a provedení 

 

Celý tento pokus provádějte v blízkosti elektrické zásuvky nebo použijte prodlužovací šňůru. Nejdříve 

upravte víčka láhví. Propíchněte je zahřátým hřebíkem. Vzniklými otvory protáhněte provázek. Aby se 

vám provázky nevyvlékly, zavažte na jejich koncích větší uzle. Nyní máte připravené plastové láhve 

k zavěšení. Postavte židle opěradly k sobě do vzájemné vzdálenosti půl metru. Na vršek opěradel 

položte koště. Ke koštěti přivažte připravené láhve. Závěs ustřihněte dlouhý tak, aby se plastové láhve 

nedotýkaly podlahy. Vzdálenost obou závěsů ponechte okolo 5 – 10 cm (obrázek, fotografie). Zapněte 

fén. Plastové láhve se k sobě přitáhnou (fotografie). Zachovaly se přesně opačně, než  jste si mysleli?  

 

 
Obr. č. 2.26.: Aerodynamický paradox 

 

Otázky   

 

1. Proč se plastové láhve přitáhly k sobě? 

 

Vysvětlení 

 

Foukáte-li pomocí fénu vzduch mezi dvě zavěšené plastové láhve (proudící vzduch má velkou rychlost 

vzhledem k okolí), utváří se mezi nimi podtlak. Okolní vzduch působí na láhve atmosférickým tlakem 

a přitlačuje je k sobě. Je to analogický jev k hydrodynamickému paradoxonu. 

 

 

 

 

 

 

 



Obtékání těles – odpor vzduchu                               VZDUCH 
 
Pomůcky 

 

 fén 

 3 míčky na stolní tenis 

 nůž 

 rovný drátek zhruba 0,5 m dlouhý 

 štípací kleště 

 tvrdá čtvrtka 

 nůžky s užšími čepelemi  

 úzká brčka (od dětských pitíček) 

 lepící pistole 

 tužka 

 

Příprava 

 

Nejdříve si vyrobíte ze dvou míčků tělíska různých tvarů, které použijete na pozorování odporu 

proudícího vzduchu v závislosti na tvaru. Míčky rozřízněte ostrým nožem na dvě shodné poloviny. 

Pomocí špičatých nůžek udělejte na vršku každé poloviny míčku krouživým pohybem kulatý otvor. 

Jeho velikost by měla odpovídat průměru vámi používaných brček. Z brček ustřihněte kousky o délce 

poloměru míčků. Tyto kousky zasuňte do připravených otvorů  a přilepte kousky brček k polovinám 

míčků pomocí lepící pistole tak, aby z vypuklé strany brčko vůbec nekoukalo. Snažte se brčka 

připevnit rovně. Takto vyrobíte dva ze základních tělísek (obrázek). Jednu polovinu míčku obkreslete 

na tvrdou čtvrtku a vystřihněte. Uprostřed papírového kolečka prostřihněte otvor o velikosti brčka. 

Takto připravený papírový uzávěr nasuňte na polovinu míčku s brčkem a opět lepící pistolí připevněte. 

Máte vyrobený třetí tvar tělíska (obrázek, fotografie). Ještě zbývá vyrobit tvar koule (obrázek). 

Poslední nerozříznutý míček na protilehlých koncích provrtejte špičatými konci nůžek. Zasuňte do 

nich brčko a trochu jej přilepte z obou stran k míčku. Přebytečné kousky brčka odstřihněte.   

 

 
Obr. č. 2.27.: Řezy připravenými tělísky  

(z leva – celá koule, dutá, vypuklá a rovná polokoule) 

 

Provedení 

 

Připevněte dlouhý drátek k fénu. Fén si přidržujte chodidly nebo poproste o pomoc rodinné 

příslušníky. Na drátek postupně nasouvejte různá tělíska. Nechte je klesnout až k fénu. Drátek 

přidržujte napnutý a v přímém směru od fénu. Fén zapněte a sledujte vychýlení  a pohyb tělísek po 

drátku. Pozorujte postupně různá tělíska a jejich různé vzdálenosti od počáteční polohy u fénu 

(obrázek, fotografie). 

 
Obr. č. 2.28.: Fén se vznášejícím se míčkem 



Otázky  

 

1. Čím je způsobena rozdílná vzdálenost tělísek od fénu? 

2. Které tělísko klade proudícímu vzduchu nejmenší a které největší odpor? 

 

Vysvětlení  

 

Velikost aerodynamické síly závisí nejen na prostředí, na relativní rychlosti proudícího vzduchu, na 

obsahu kolmého průřezu tělesa, ale také na tvaru obtékaného tělesa (vyjádřeno pomocí součinitele 

odporu). Nejmenší součinitel odporu a tedy i nejmenší odpor proudícímu vzduchu (bráno z vašich 

tělísek) klade tělísko tvaru vypuklé polokoule. Naopak největší odpor má míček upravený do tvaru 

celé koule.  

 

Poznámka 

 

Tvaru těles, které mají malou hodnotu součinitele odporu, se říká tvar aerodynamický neboli 

proudnicový. Takový tvar je podobný tvaru kapky a mají ho například některé ryby, ptáci, moderní 

automobily a letadla. 

 

 

 

 

 



Fotky k jednotlivým pokusům 

 

 
Mince a sklenice  

 

 
 

Fotografie č. 1.1.: Mince na sklenici 

 

 
 

Fotografie č. 1.2.: Mince padající do sklenice 1 

 



 
 

Fotografie č. 1.3.: Mince padající do sklenice 2 

 

 



Vozík na bramborový pohon 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.4.: Vozík s bramborovým pohonem 

 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.5.: Vozík jedoucí na opačnou stranu než vystřelená brambora 

 



Jak si ulehčit život? 
 

 
 

Fotografie č. 1.6.: Kuličková ložiska 

 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.7.: Knížka na kuličkových ložiskách 

 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.8.: Usnadněný pohyb knihou 



 
 

Fotografie č. 1.9.: Nakloněná rovina s připravenými špejlemi 

 

 
 

Fotografie č. 1.10.: Kniha na nakloněné rovině  

 

 
 

Fotografie č. 1.11.: Snadno se pohybující kniha 

 



Poslušné vajíčko  
 

 

 
 

Fotografie č. 1.12.: Vnitřek poslušného vajíčka  

 

 

                     
 

Fotografie č. 1.13.- 1.15.: Poslušné vajíčko v akci 

 

 

 



Vratná plechovka 

 

 
 

Fotografie č. 1.16.: Vnitřní stavba vratné plechovky 

 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.17.: Připevnění gumičky 

 

 

 



 
 

Fotografie č. 1.18.: Připravená plechovka 

 



Model reaktivního motoru 1 
 

 
 

Fotografie č. 1.19.: Balónek připravený k vypuštění na vodícím provázku 

 

 



Model reaktivního motoru 2 
 

 

 
 

Fotografie č. 1.20.: Boční pohled na vozík 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.21.: Balónek připravený k vypuštění na vozíku 

 

 



 
 

Fotografie č. 1.22.: Vypuštěný vozík s balónkem 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.23.: Vozík s jiným tvarem balónku 

 



Vodní reakční turbína 

 

 
 

Fotografie č. 1.24.: Vodní turbína 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.25.: Otáčející se vodní turbína 

 



Souboj sil 

 

            
 

Fotografie č. 1.26. – 1.27.: Kelímek s kuličkami před roztočením lepící pásky 

 

 

           
 

Fotografie č. 1.28. – 1.29.: Roztočení lepící pásky a zvednutí kelímku s kuličkami 

 



Obrazce z mouky 

 

   
 

Fotografie č. 1.30.: Zavěšené kyvadlo 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.31.: Kyvadlo tvořící jeden z Lissajousových obrazců 

 



 
 

Fotografie č. 1.32.: Obrazec z mouky 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.33.: Jiný druh kyvadla 

 



          
 

Fotografie č. 1.34. – 1.35.: Kývající se kyvadlo a obrazce z mouky 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.36.: Kyvadlo tvořící sinusoidu 

 

 

 
 

Fotografie č. 1.37.: Pokus o sinusoidu 



 

 
 

Fotografie č. 1.38.: Ukázka tlumení kyvadla 



Archimédův zákon 

 

 
 

Fotografie č. 2.1.: Odtoková nádobka 

 

 
 

Fotografie č. 2.2.: Předmět před ponořením do vody 



  
 

Fotografie č. 2.3.: Předmět po ponořením do vody 

 



Karteziánek 
 

                 
 

Fotografie č. 2.4. – 2.6.: Karteziánek. Karteziánek v láhvi. Potápějící se Karteziánek 

 

       
 

Fotografie č. 2.7. – 2.8.: Stoupající karteziánek 



Kouzelný kapesník 
 

 

          
 

Fotografie č. 2.9. – 2.10.: Kouzelný kapesník při práci 

 

 



Co vše hladina vody unese 
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