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Abstrakt

Článek obsahuje několik pokusů z kroužku Hrajeme si s fyzikou, který běží na ZŠ Červený 
Vrch, Praha.

Úvod

Kroužek Hrajeme si s fyzikou, který vedu šestým rokem na ZŠ Červený Vrch v Praze, je 
určen pro děti z 1.-4. třídy.  Spolu s cca 15-20 dětmi se scházíme vždy na jednu hodinu 
týdně,  přibližně  třicetkrát  ročně  (kroužek  běží  od  října  do  května).  Cílem  kroužku 
samozřejmě  není  naučit  malé  děti  fyziku,  ale  spíše  nechat  děti  si  pohrát  s  některými 
jednoduchými  fyzikálními  pokusy  a  hračkami.  V důsledku  tohoto  cíle  jen  málokteré 
hodiny dělám pokusy výhradně já. Mou snahou naopak je, aby si děti mohli pokusy sami 
vyzkoušet, vyrobit, sestrojit apod.

V následujícím textu jsou náměty na některé hračky a pokusy, které s dětmi dělám a které 
si měli možnost vyzkoušet účastníci dílny.

Provazochodec

Cílem hodiny je vyrobit  a prozkoumat „provazochodce“ ze špejlí,  modelíny a korkové 
zátky s hřebíčkem; provazochodec stojí na lahvi, na provázku apod. S dětmi obvykle vedu 
diskuzi, jak musí být provazochodec postaven, aby držel na provázku, co znamená, že „je 
v rovnováze“.  Lze dojít  až k pojmu těžiště  (alespoň k formulaci,  že „většinu hmotnosti 
musí  mít  pod místem, kde je podepřený“). Děti  obvykle překvapuje, že provazochodec 
stojí na provázku i tehdy, jestliže není na obou stranách zatížen stejně.

Poznámka: Při hodině je vhodné zmínit, že reální provazochodci využívají jiný princip.

Vážka

Hodina obvykle navazuje na předchozí. S dětmi pokračuji v diskuzi o tom, co je těžiště a 
kde ho musí těleso mít, aby vydrželo stabilní.
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Výroba vážky vychází z námětu J. Reichla [1]. Vážka je nakopírovaná na kancelářském 
papíru, je vhodné ji podlepit zespodu ještě jedním papírem pro větší pevnost. Aby stála na 
„zobáčku“  je  třeba  ji  v označených  místech  zatížit  (nejvíce  se  mi  osvědčily  střední 
patentky).

Poznámka: Nechávám děti  zkusit  postavit  vážku na „zobáček“ i před zatížením,  aby si 
uvědomily rozdíl ve změně (rozložení) hmotnosti.

Za domácí úkol lze nechat vyrobit libovolný jiný tvar (zvířátko…), stojící na některé své 
části.

Šplhající zvířátko

Během hodiny si děti vyrobí šplhajícího kraba nebo kočičku. Výroba vychází z námětu J. 
Reichla [1], původním autorem je V. Bdinková. Výroba zvířátka je naznačena na obrázku 
–  na  zadní  straně  jsou  šikmo přilepeny dva  kousky brčka,  těmi  je  protažen  provázek. 
Zvířátko  se  pohybuje  taháním za  spodní  (pravé)  konce  provázku,  nahoře  (na  obrázku 
vlevo) musí provázek volně prokluzovat.  

S dětmi samozřejmě diskutuji princip pohybu zvířátka, za domácí úkol lze zadat výrobu 
nějakého dalšího „lezce“.

Poznámka: Je třeba dbát na to, aby provázek nahoře prokluzoval. Pokud mají děti tendenci 
provázek držet pevně, lze je nechat zvířátko pověsit a tahat za provázek oběma rukama.
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Mosty

Cílem hodiny je postavit různé konstrukce mostů a zkusit najít co nejpevnější konstrukci. 
Děti dostanou na začátku hodiny za úkol postavit most přes řeku širokou 20 cm, přes který 
může  bezpečně  přejet  co  nejtěžší  „auto“,  přičemž  nelze  stavět  pilíře  doprostřed  řeky. 
K dispozici  děti  mají  proužky čtvrtky široké cca 3 cm,  samolepky,  nůžky,  krajní  pilíře 
(např. dřevěné kostky) a závaží.

Děti velmi rychle přijdou na to, že samotný proužek papíru moc neudrží. Na konci hodiny 
kromě  vyhodnocení  nejpevnějšího  mostu  obvykle  srovnáváme  vzniklé  konstrukce 
s konstrukcemi reálných mostů. Děti často překvapí, jak moc se „jejich“ konstrukce těm 
reálným podobají.

Pro účastníky dílny jsem „povolený materiál“ doplnila o čtvrtky A4. Vzniklé konstrukce 
udržely přes 4 kg, což je víc, než se nám kdy povedlo na kroužku.

Bubliny

S bublinami jsou děti schopni si vyhrát i mnohem déle než jednu hodinu. Osvědčilo se mi 
nechat je bubliny vyfukovat brčkem na podložku (velmi dobře se hodí plastové talíře na 
jedno použití).  Možné úkoly:  vytvořit  z bublin  obrázek,  nafouknout  bublinu  v bublině, 
vnořit do sebe postupně několik soustředných bublin (při troše šikovnosti se daří až pět 
soustředných bublin v sobě), vytvořit obrázek v bublině, nafouknout co největší bublinu…

Poznámka: po prostudování a vyzkoušení několika různých návodů na tvorbu roztoku se 
mi nejvíce osvědčil Jar s vodou.

Káča

Cílem hodiny je vyrobit  „káču“ (setrvačník) z koleček z pevného papíru a párátka nebo 
špejle se špičkou. Osvědčil se mi průměr koleček cca 4,5 cm až 6 cm, délka špejle okolo 
4 – 5 cm. 
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Kolečka lze obarvit pastelkami a zkoumat míchání barev při roztočení.

Poznámky: Je vhodné dětem přinést na ukázku hotové vlastnoručně i komerčně vyráběné 
káči. S dětmi také diskutujeme, jestli káča může být k něčemu užitečná, nejen jako hračka.

Bludiště

Téma  optiky  s dětmi  začínám  sérií  jednoduchých  pokusů,  při  jejich  tvorbě  vycházím 
převážně  z materiálů  Heuréky  (dokreslit  polovinu  obrázku,  aby  v zrcátku  byl  celý, 
podepsat  se  tak,  aby  to  bylo  v zrcátku  správně,  pohled  do  nekonečna  pomocí  dvou 
zrcátek…). 

Účastníci dílny si měli možnost vyzkoušet jeden z těchto úkolů – projít bludištěm, dívat se 
lze pouze do zrcátka umístěného na naznačené místo.

Poznámka: během dílny účastníci přišli na těžší variantu – otočit bludiště cílem k sobě a 
dívat se tak do zrcátka vlastně ještě vzhůru nohama.

Závěr

Ráda bych poděkovala všem, jejichž nápady jsem převzala.

Budete-li mít zájem o pořádání podobného kroužku či o zaslání podrobnějších materiálů 
s pokusy,  budu ráda, když se mi ozvete na mail  vkoudelkova@centrum.cz. Samozřejmě 
mohu zaslat i šablony na tvorbu zvířátek.

Literatura

[1] Reichl, J.: Fyzikální hračky 2. In: Dílny Heuréky 2006-2007, sborník ze semináře

4

mailto:vkoudelkova@centrum.cz

