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Cíl projektu:
Seznámit se s fyzikálními zákonitostmi pomocí pokusů, které si 
může každý vyzkoušet třeba i doma v kuchyni.

Datumy projektů:
22.10. 2014   16.2.   2015
12.12.   2014   16.4.   2015



� SEZNAM POKUSŮ:
� 1. Ping-pongový míček  - Tomáš Alfery
� 2. Vysvobozená mince  - Klára Mimrová
� 3. Nafukování balónku  - Kamila Mimrová 
� 4. Balónek v plamenu ohně  - Michal Jiruf
� 5. Destrukce PET lahve  - Filip Dolanský
� 6. Pijící sklenice  - Tomáš Alfery, Klára Mimrová, Josef Železný,                               

Lerka Plyushchakova, Michal Jiruf
� 7. Elektroskop  - Daniel Pfeifer
� 8. Var vody v papíru  - Josef Železný
� 9.       Jak přitahovat peníze  - Jonathan Šimonovský
� 10. Vznášející se plamen  - Marie Hedvíková
� 11. Nevytékající voda  - Anežka Košťálová
� 12. Elektrolýza  - Josef Železný



� Unikátní science centrum iQLANDIA v Liberci, které nabízí následující 
tematické celky: Geopark, Nanosvět, Vývoj na Technické univerzitě 
Liberec, Lidské tělo, …



ZHODNOCENÍ:

Projekt byl přínosem pro zájemce o vědu a 
techniku v praxi. Nejen, že jsme museli 
pochopit teoretické zákonitosti fyziky, ale 
především si vše vyzkoušet a předvést 
dalším.







POMŮCKY

�Elektrický vysoušeč  vlasů , Pingpongový míček



POSTUP

�Vysoušeč vlasů zapojíme do zásuvky a zvolíme režim 
horkého vzduchu. Připravíme si pingpongový míček. 
Zapneme vysoušeč vlasů a otočíme ho tak, aby vzniklý 
proud vzduchu směřoval kolmo vzhůru. Do proudícího 
vzduchu vložíme míček v proudu vzduchu skotačivě 
poskakuje, ale nespadne. Chvílemi musíme trochu 
zažonglovat, abychom míček v proudu vzduchu udrželi.



VYSVĚTLENÍ

�Na míček působí dvě síly – Gravitační Fg a odporová 
Fo , Která je způsobena proudícím vzduchem. Abychom 
vyrovnali gravitační sílu směřující svisle dolů, museli 
jsme proud vzduchu vycházející z vysoušeče 
nasměrovat svisle vzhůru. Kulatý míček je obtékán 
vzduchem ze všech stran ,tím z proudu nevybočí.





POMŮCKY

� 3 sirky

� 1 krabička od sirek

� Mince



POSTUP

�Do krabičky od sirek uděláme dírku, do které bude 
možno vsunout opěrnou sirku – tím se zajistí její 
stabilita.

�Položte minci na krabičku a na ni další sirku, kterou jste 
před tím zapíchli do krabičky.

�Poté zapalte sirky a pozorujte, jak je mince postupně 
osvobozována (je dobré opěrnou sirku začít pálit 
někde zprostředka ).



VYSVĚTLENÍ

�Po zapálení sirky teplo slepí hlavičky a hořící sirka se 
zkroutí. Hořící dřevo se smrskne a zvedne se nad 
minci.





POMŮCKY

�Nafukovací balónek
�Plastová lahev (1,5l -2l)
�Miska, nádoba na vodu.
�Varná konev, horká voda



POSTUP

�Do misky nalijeme horkou vodu. Do horké vody 
ponoříme plastovou lahev s balónkem připevněným na 
hrdle. A pozorujeme, že se balonek nafukuje.



VYSVĚTLENÍ

�Pokus funguje na základě rozpínavé vlastnosti plynů. 
V plastové lahvi se horkou vodou z misky ohřeje 
vzduch, který se následně rozpíná v lahvi a přechází i 
do balónku, který se okamžitě nafoukne.





POMŮCKY

�svíčka a sirky
�nafukovací balónky:      
� s trochou vody

jen se vzduchem



POSTUP

�Zapálíme svíčku a do jejího plamenu dáme balónek bez 
vody. Balónek nám hned praskne. Potom tam dáme 
balónek s vodou, ten nám však nepraskne. 



VYSVĚTLENÍ

�Voda v balónku odebírá teplo a nedovoluje balónek 
spálit a tedy vybuchnout.





POMŮCKY

�plastová láhev
�horká voda
� lázeň se 

studenou
vodou



POSTUP

�Do plastové láhve nalijeme 3 až 5 cm horké vody, láhev 
uzavřeme a postavíme do studené vody. 



VYSVĚTLENÍ

�Ochlazením páry vzniká v láhvi podtlak, vnější 
atmosférický tlak zmačká láhev.





POMŮCKY

�Čajová svíčka
�Talíř 
�Sklenice
�Zapalovač
�Voda



POSTUP

�Nalijeme trochu vody do talíře
�Svíčku položíme do vody a zapálíme ji
�Překlopíme sklenici dnem vzhůru a přikryjeme jí svíčku
�Poté počkáme, až svíčka zhasne a pozorujeme, co se 

bude dít



VYSVĚTLENÍ

�Díky podtlaku, který vznikne pomocí plamenu svíčky 
stoupne voda z talíře do sklenice





POMŮCKY

� plastový obal na sešit, eurofolii, apod.

� dva balónky

� provázek

� tyč na zavěšení balónků



POSTUP

� Položili jste si někdy otázku, odkud se bere elektřina? 
Ukažme si tu nejjednodušší – statickou elektřinu a její 
účinky. Elektrickým nábojem můžeme tělesa nabít 
(zelektrizovat) různým způsobem. Například třením. Třeme-
li nafouklý balónek a oděv, zůstane nám pak viset na závěsu, 
plátně nebo i na stěně. Stejným způsobem zelektrizujeme i 
plastový obal, který nám přitahuje umyté vlasy. Dva balónky 
třeme vzájemně o sebe. Dříve vedle sebe volně visící 
balónky se nyní vzájemně přitahují. Máme-li v blízkosti malé 
kousky papírků, určitě se nám na zelektrizovaná tělesa 
přichytí.



VYSVĚTLENÍ

�Na elektricky nabitá tělesa působí přitažlivá nebo 
odpudivá elektrická síla. Při tření pak vzniká kladný a 
záporný elektrický náboj. Jsou-li tělesa nabitá stejným 
elektrickým nábojem, odpuzují se. Tělesa nabitá 
opačným elektrickým nábojem se naopak přitahují. 
Elektrická síla může působit i na lehká nenabitá tělesa. V 
tomto případě je vždy přitažlivá- elektricky nabité 
těleso přitahuje těleso nenabité.





POMŮCKY

�Svíčka
�Papír
�Voda
�Trojnožka



POSTUP

�Papír složíme tak, aby z něj vznikla miska, do které by 
se dala nalít voda. Tuto misku musíme položit na 
chemickou trojnožku, pod kterou stačí umístit 
obyčejnou svíčku. Pak musíme jen čekat.



VYSVĚTLENÍ

� Jak je možné, že se miska nepropálí a voda nevyteče? 
Nebo že voda papír nepromáčí a neuhasí oheň? Obě 
tyto možnosti jsou ve skutečnosti provázány.

�Tepelnou energii, kterou chce oheň zapálit papír, 
odebírá voda. A tak se papír nevznítí a voda se začíná 
ohřívat. Voda zase nepromočí papír, protože ten je 
neustále zahříván ohněm.





POMŮCKY

�magnet
�kovové mince



POSTUP

�Na desku stolu si připravíme několik mincí. K první z 
nich přiblížíme jedním pólem magnet. Až se mince k 
magnetu přitáhne, velmi zvolna magnet  od shluku 
mincí oddalujeme. K první minci se přichytí druhá a pak 
další.



VYSVĚTLENÍ

�V okolí magnetu je magnetické pole, které na magnety 
nebo na kovová tělesa z feromagnetické látky (železo, 
kobalt, nikl) nacházející se v tomto poli působí 
přitažlivou (odpudivou) magnetickou silou. Mince v 
magnetickém poli se stávají sami magnetem a přitahují 
jedna druhou.

�Děj, kdy se z tělesa z feromagnetické látky stává vlivem 
vnějšího magnetického pole dočasný nebo trvalý 
magnet, se nazývá magnetizace.





POMŮCKY

�Sáček od čaje
�Zápalky
�Nehořlavá podložka



POSTUP

�Nejprve ze sáčku opatrně vysypeme čaj. Sáček 
rozevřeme a postavíme na podložku. Po tom, co ho 
odshora zapálíme, začne hořet a vznese se do vzduchu.



VYSVĚTLENÍ

� Když sáček hoří, ohřívá okolní vzduch a vytvoří se proud 
teplého vzduchu, který stoupá vzhůru a bere s sebou i 
kousky shořelého sáčku. Nakonec je zbytek sáčku 
dostatečně lehký a teplý vzduch ho vynese vzhůru.

� Podobně jako se v pokusu vznesl hořící sáček vzhůru, může 
teplý vzduch vynést hořící kousky drobných větviček, které 
nám, pokud ve vzduchu nepřestanou hořet, mohou při 
dopadu propálit oblečení nebo mohou dokonce popálit nás, 
ale mohou také způsobit požár.





POMŮCKY

� sklenice/kelímek

� papír

� voda



POSTUP

�Do sklenice nalijeme vodu a přikryjeme papírem. 
Přidržíme papír a sklenici převrátíme dnem vzhůru. 
Pomalu odtáhneme ruku z papíru, ten drží na sklenici a 
voda nevytéká.



VYSVĚTLENÍ 

�Vody nevyteče, drží i s papírem ve sklenici, protože na 
ni ‚zespoda‘ působí atmosférická tlak.





POMŮCKY

�sklenici s vodou 
�plastová lžička 
�kuchyňská sůl 
�vodiče 
�plochá baterie 
�žárovka 2,5 voltu 



POSTUP

�Podle schématu sestavíme elektrický obvod obsahující 
zdroj stejnosměrného napětí (plochou baterii), žárovku 
a hrneček s vodou. Vodiče ponořené do vody se 
nesmějí dotýkat. Zjistíme, že obvodem neprochází 
elektrický proud, protože žárovka nesvítí. Do vody 
nasypeme asi 3 až 4 lžičky kuchyňské soli a zamícháme. 
Na vodičích ve vodě se nám začnou vylučovat bublinky. 
Nastala elektrolýza vodného roztoku kuchyňské soli. 
Necháme-li reakci chvilku probíhat, začne se žhavit 
vlákno žárovky. Obvodem prochází elektrický proud. 



VYSVĚTLENÍ

� voda z vodovodu nám elektrický proud nevedla, protože 
obsahovala malé množství volných, elektricky nabitých 
částic. Když jsme do vody nasypali kuchyňskou sůl (chlorid 
sodný), nastala reakce, kdy se chlorid sodný rozkládá na 
kladné ionty sodíku a záporné ionty chlóru. Tím začal mít 
roztok dostatečné množství volných, elektricky nabitých 
částic a umožnil průchod elektrického proudu.



�A co ty bublinky? V okolí vodiče připojeného ke 
kladnému pólu zdroje se vylučoval plyn chlór, v 
okolí vodiče připojeného k zápornému pólu 
zdroje se vylučoval plyn vodík




