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Tato metodická pomůcka slouží jako návod na základy badatelské výuky s využitím 
technologie PASCO, a je sestavena tak, aby byla nápomocna zapojeným učitelům z Center 
kolegiální podpory pro přírodovědné předměty v rámci projektu: ROZVOJ KREATIVITY VE 
VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem 
projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a 
rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. 
 
V úvodu příručky jsou stručně sepsány informace o metodách a principech badatelské 
výuky, a dále úvod do práce s PASCO senzory, různými typy měřicích rozhraní, a 
programem SPARKvue.  
Podstatnou částí metodické příručky je popis experimentů, které se realizují v 1. roce 
projektu dané školy. Metodická příručka dále obsahuje nápady na realizaci dalších 
jednoduchých pokusů s dostupnou technologií. Jejich forma a realizace je vždy v rukou 
pedagoga, podle možností a schopností účastníků workshopů a také žáka, a samozřejmě na 
dostupnosti pomůcek pro dané experimentování.  
 
Pokud není uvedeno jinak, je autorem obrázků, využitých v metodické příručce, Iva Loužecká. Ty vznikly buď v 
rámci realizace kroužku s dětmi, nebo v úlohách vytvořených autorem v programu SPARKvue, k němuž má 
legálně drženou licenci. Dále jsou využity volně dostupné fotografie senzorů a čidel z webových stránek 
www.pasco.com, kterými je propagována konkrétní technika, kterou mají školy k dispozici v rámci projektu 
CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY pro přírodovědné předměty, ROZVOJ KREATIVITY VE VÝUCE 
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ. 

 
 
  

  

http://www.pasco.com/
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A. Úvod do principů badatelské výuky 
Principem badatelské výuky je relativně samostatná činnost žáci při realizaci experimentu, v 
případě výuky ve škole tj. se zapojením školního měřicího systému PASCO. Smyslem je 
především bádáním a objevováním odhalovat různé přírodní zákony, s jejichž pomocí si žáci 
osvojují způsoby myšlení a postupy, které jsou běžné v každé “vědě”, tedy světě vědeckého 
poznávání okolního prostředí.  
 

Jak na badatelskou výuku?  
 Při badatelském způsoby výuky je žákům věnována důvěra v samostatné realizaci pokusu. 
Problém u žáků většinou není v ovládání technologie, v našem případě experimentálního 
systému PASCO a jeho příslušenství, tj. sestavení a spuštění měření dat, ale především v 
ochotě logicky uvažovat a postupovat v následných krocích tak, aby experiment zdárně 
nejen realizovali, ale také vyhodnotili.  
Na začátku vyučování je vhodné pomalými kroky určovat postup práce v malých 
badatelských skupinách. Například se naučit jen některé části badatelské výuky, k nimž patří 
pokládání badatelských otázek, stanovování hypotézy experimentu, prezentování výsledků 
bádání a podobně - viz dále.  
Ve skutečnosti délka trvání vyučovací hodiny (45 minut) není zcela dostatečná pro realizaci 
náročnějších pokusů, pokud si žáci nejdříve “nezvyknou” na stanovena “pravidla” badatelské 
výuky. Tak jako při jiných aktivitách, je pro úspěšnou badatelskou výuku nutný tzv. pozitivní 
návyk, který spočívá v důsledném “opakování” těchto pravidel tak, až se stanou pro žáky 
přirozenou součástí bádání. 
 

Metody badatelské výuky  
K metodám badatelské výuky patří následující:  

- “motivace a informace aneb o co ti jde?” Téma pokusu a co je k němu potřeba.  
- “práce s otázkou” - nejdříve předkládá učitel, ale postupně se zapojují žáci a 

vymýšlí své vlastní otázky k plánovanému pokusu.  
 

Existuje několik způsobů, jak si klást otázky - pomáhají například následující pravidla: 
6x Proč/Jak/Kdy/Kde nebo Co?; metoda brainstormingu (žádná otázka není hloupá 
otázka, ale je nutné hledat řešení, zda je možné ji realizovat v podmínkách 
učebny/terénu a s danou technikou?); nebo stanovení pyramidy otázek “nej - nej”, 
aneb od shora dolů, otázky, které je možné realizovat nejlépe/nejvíce, po ty, které 
realizovat nelze. Zapojuje se tedy především kritické myšlení, tedy schopnost 
zkoumat a porovnávat to, co vidím, slyším, co se děje, řešit proč se to děje, jak a díky 
čemu a také navrhovat řešení, v našem případě pak strategii neodpovídat na všechny 
položené otázky. 
 
Cílem je vybrat tu otázku, u které se pokusem ověří, nebo vyvrátí její platnost.  
 

- “hypotéza nebo predikce” - česky řečeno domněnky, vyjádření vlastního názoru, 
jak pokus dopadne, nebo jak by měl dopadnout.  

  



 

- “plán a příprava pokusu” - kromě plánování kroků pro realizaci experimentu, to 
obnáší také čtenářskou dovednost v kombinaci s kritickým myšlením, tj. hledání 
informací a souvislostí, orientace v dokumentech (např. návod sestavení konstrukce), 
tabulkách, a především grafech.  

- “realizace pokusu” - nejdříve učitel stanoví jednotlivé kroky experimentu, včetně 
práce s potřebnými senzory PASCO, postupně by měli žáci zvládnout vymyslet 
vlastní způsoby měření (ale podle věku žáci je často na učiteli pomoci dětem s 
upřesněním možností měření s PASCO senzory).  

- závěr aneb “povedlo či nepovedlo” je část vyhodnocení pokusu. I negativní 
výsledek je závěrem, se kterým lze dále pracovat. Je ale dobré nějakou formou 
vyjádřit důvody, proč se pokus nezdařil, jak by bylo vhodné jej připravit jinak apod.. Je 
to klasická práce s chybou. 

 
Pro realizaci badatelské výuky je nezbytná neustála a vzájemná komunikace jak v rámci 
spolupráce malých skupin, tak napříč jednotlivými skupinami, např.  při sdělování výsledků 
své práce. Proto další z metod uplatňovaných při tomto stylu výuky je obhajoba, nebo také 
prezentování výsledků práce. K té mohou sloužit v dnešní moderní době různá média a 
technologie.  
 
a co by opravdu nemělo chybět? Sebe/Reflexe! Co si žáci z experimentu odnáší, jakou 
dovednost se naučili, co objevili a nebo jak se to týká jejich životů.  
 
Pozor, celý proces realizace badatelské výuky je odvislý od zkušeností žáků s podobným 
stylem výuky ve škole, tj. samostatná práce na zadaných úkolech, práce ve skupinách, 
diskuze aj. Ve většině případů s tím mají všichni zkušenosti z prvního stupně, ale bohužel 
často na druhém stupni, z různých důvodů, se od takových metod práce v hodinách 
ustupuje. Proto je důležité vydržet v nastavených pravidlech, cíleném způsobu a metodách 
výuky, a také ochotě touto formou pracovat, a to nejen na straně žáků, ale především na 
straně učitele. Malé doporučení: principy badatelské výuky realizujte po částech a postupně 
je v dalších hodinách propojujte.  
 

Rozdělení rolí v rámci badatelského týmu:  
- “IT technik” - ovládání počítače, nastavení příslušného programu pro daný 

experiment, připojování měřicích rozhraní k tabletu, měření a kontrola záznamu 
experimentu a případně také vyhodnocení.  

- “konstruktér” - manipuluje s objekty při realizaci experimentu, sestavuje potřebné 
senzory s měřicími rozhraními a připojuje k počítači, případně upravuje konstrukční 
řešení podle výsledků experimentu.  

- “paparazzi” - zaznamenává, ať už do badatelského deníku, nebo na vybrané 
médium: fotoaparát, mobilní telefon, tablet - obrázky, videa apod. Tuto roli může 
zastávat.  

- mezi další role může patřit “analytik”, který prozkoumává potřebné informace a 
vyvozuje z nich postupné kroky pro uskutečnění pokusu, “pomocník”, který pomáhá 
realizovat konstrukční řešení, nebo “umělecký manažer”, jehož úkolem je graficky 

  



 

znázorňovat získaná data a informace, ať už do plánů/výkresů/nákresů, nebo 
prezentací.  

 
Role si žáci v průběhu roku neustále střídají. Roli konstruktéra ve fázi přípravy experimentu 
realizují všichni.  
Některé role žáci budou z různých osobních i osobnostních důvodů odmítat, ale je vhodné je 
motivovat, aby si je vyzkoušeli a některé společně realizovali.  
 
Vyučující by měl postupně zastávat roli od učitele, přes průvodce až po pozorovatele. Na 
něm je především příprava experimentů, včetně materiálů, které jsou k němu potřeba. 
Připravuje motivační materiály, např. prezentace s obrázky pro úvodní diskuzi, postup řešení 
pokusu apod., vyhledává videa k některým experimentům, ale neměl by “řídit” celý proces 
jejich realizace.  
 
Badatelský deník  
Proč mít badatelský deník?  
Funguje jako zápisník pro poznámky, obrázky nebo plány a náčrty, ale i jako zdroj inspirace 
do budoucna. Před, během i po experimentování si žáci mohou: 

- zapisovat poznámky k probíhanému pokusu,  
- vypisovat otázky, které je napadají před i během realizace pokusu,  
- zakreslovat plány a schémata, jak bude experiment probíhat, nebo obrázky možných 

konstrukčních řešení,  
- zapisovat si výsledky experimentu, překreslovat si křivky grafů, nebo přepisovat 

číselné hodnoty,  
- práce s textem - vlastní formulace zákonů, výsledků řešení, 
- anglicko-český slovník pojmů, se kterými se žáci během experimentu setkávají aj. 

 
Vyrobit badatelský deník je jednoduché. Stačí několik listů papíru velikost A4 (cca 10 kusů), 
které přeložíme na půlku, a v prostředku proděravíme, například nůžkami, nebo velkou 
jehlou nebo lehce prořízneme nožem nebo řezákem, a svážeme provázky nebo sešijeme 
nití.  
 
Časová náročnost výroby deníku: cca 20 minut - záleží na manuální zručnosti žáků. Hlavní 
titulní stranu deníku pojmenujte a opatřete jménem. Také si ji žáci mohou jakkoliv barevně 
ozdobit, dokreslit obrázky apod.  
 

  



 

 
TIP: Doporučuji, aby žáci nechávaly badatelské deníky v učebně, nebo u učitele. V případě, 
že si je berou domů a zapomenou si je na další hodinu vzít, je možné využít prázdných 
papírů, které žáci při příštím experimentování do svých deníků vlepí. 

 

  

  



 

B. Měříme s PASCO 
V těchto několika lekcích zaměřených na práci se senzorem teploty si představíme, jak 
připravit sestavu PASCO pro experimentování ve výuce. 
 
Měříme teplotu kolem nás aneb seznámení s PASCO a badatelskou 
výukou 
 
Cíl: Primárním cílem je seznámit žáky s metodami a aktivitami, se kterými se budou během 
výuky setkávat, například nastavit principy a pravidla práce v badatelské skupině (2-3 
členové). Částí této úvodní lekce je několik jednoduchých experimentů s teplotním čidlem, na 
nichž se představí základy a možnosti práce s PASCO a programem SPARKvue, tj. 
nastavení zobrazení a spuštění měření, a dále práce s číslem a s grafem.  
 
Využitá technika: počítač nebo tablet, sw SPARKvue, rozhraní SPARKlink Air (PS-2011), 
jejichž součástí je rychle reagující teplotní čidlo, bezdrátový senzor teploty (PS-3201) 
 
Pomůcky: v případě měření teploty vody nádobu/kádinku na vzorky vody.  
 
Metody výuky: Vytvořit vlastní badatelský deník (v případě výuky se žáky). Navrhnout 
vlastní “malé” pokusy, při kterých je možné měřit teplotu, a které lze realizovat v učebně u 
počítače, nebo s tabletem v rámci budovy školy, případně jejího blízkého okolí. Nápady si 
zapsat do badatelského deníku a k nim zapsat naměřené hodnoty, případně doplnit malými 
nákresy a obrázky. 
 
Motivace při zahájení/ po ukončení experimentování: Kdy nás teplota přímo a nepřímo 
ovlivňuje a proč je dobré znát její hodnoty? Jaké teploty lze změřit a co se k tomu používá? 
žáci diskutují a hledají příklady z jejich praktického života. 
 
TIP: V hodině můžete začít tvořit základ anglického slovníku: žáci vymyslí slova a pojmy, 
které se k měření teploty vztahují a zapíší si jejich překlad do badatelského deníku (stačí 
např. 5 pojmů: teplota, teploměr, měření, teplo, zima). Využít lze různé online překladače, 
např.: https://translate.google.cz/ 

 

Měření aktuální teploty u počítače s pomocí měřicího rozhraní a 
nastavení programu SPARKvue  

 
K počítači se pomocí kabelu připojí měřicí rozhraní a do něj zapojíme rychle reagující 
teplotní čidlo (bíla “šňůrka”), s jehož pomocí měříme zvolené teploty. V malé skupině 
“vymyslí” alespoň 3-5 měření, která lze provést v učebně bez potřeby dalších pomůcek a do 
sešitu/badatelského deníku napíší jejich seznam.  

  

https://translate.google.cz/


 

S jejich pomocí se naučí základy manipulace s rozhraním, senzory a práce s programem 
SPARKvue.  
 
Časová náročnost experimentu: 10 vysvětlení práce s PASCO (včetně manipulace se 
senzory a nastavením programu), 10 minut příprava a měření + 10 minut diskuze 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní SPARKlink k počítači pomocí kabelu (USB-mikro - USB). 
Že je rozhraní správně propojeno signalizuje zelena dioda.  
 
V případě jiných typů měřicích rozhraní nezapomeneme zapnout rozhraní. SPARKlink 
Air černým tlačítkem na zadní straně rozhraní, než se rozblikají všechny 3 ikony. 
Rozhraní je možné použít připojený pomocí kabelu, ale také “bezdrátově”, kdy však 
musí být předem nabíjeny. Tento typ je určený pro práci s tablety/mobilními telefony, 
které mají k dispozici aplikaci SPARKvue (viz Pokus č. 2).  
 

2. V počítači spustíme program SPARKvue. 
3. Připojíme rychle reagující teplotní čidlo, které se automaticky načte v prostředí 

programu SPARKvue pod názvem SPARKlink teplotní senzor (viz obrázek níže).

 
4. Myší klikneme na veličinu Teplota, které nám automaticky nabídne 4 základní 

grafická zobrazení - graf, číslo, tabulku a analogový měřák.  
5. Šipkou vpravo dole se přesuneme z grafu na zobrazení teploty v čísle.  
6. Spustíme měření vlevo dole na ikonu zeleného trojúhelníku (změní barvu na 

oranžovou) a necháme teplotu ustálit (číslo se přestane pohybovat).  
7. Zastavíme měření kliknutím na ikonu oranžového trojúhelníku (změní barvu opět na 

zelenou) - viz obrázky níže.  
8. Naměřenou teplotu žáci zapíší do badatelského deníku. 

  



 

  
 
U dalších měření se žáci vymění ve spouštění měření a manipulaci s teplotním senzorem. 
Měřit lze například následující: teplota v místnosti, dechu, různých částí těla, přineseného 
pití, monitoru/větráku počítače, různých materiálů (kov, dřevo, papír) aj.  
 
POZOR ! s tímto senzorem (rychle reagující teplotní čidlo) nelze měřit teplotu ohně, nebo jej 
přikládat k rozžhaveného kovu.  
 
TIP 1: Základní manipulaci s měřicím rozhraním, senzorem teploty je vhodné demonstrovat 
(ideální je mít připravenou jednu sadu pro učitele s využitím pomoci jednoho z dětí). S 
pomocí projektoru/ interaktivní tabule ukázat spuštění programu SPARKvue na počítači, 
reakci při připojení senzoru do rozhraní, a také základní ovládání programu SPARKvue.  
 
TIP 2: Před zahájením měření mohou žáci nejdříve napsat svůj odhad, jakou teplotu naměří, 
zapsat ji do deníku, a teprve poté teplotu změřit. Jednoduchou formou ověřují, jak přesný 
odhad mají. Nejpřesnější odhad může být sladce odměněn. 

 

Měření změny teploty a nastavení bezdrátových senzorů k tabletu pro 
experimentování s PASCO  

 
Jak se změní teplota, když namočíme teplotní čidlo a “máváme” s ním ve vzduchu? Proč se 
teplota mění a jak se to projeví v grafu v programu SPARKvue?  
V rámci tohoto tématu můžeme začít s částí pokládání badatelských otázek a stanovení 
vlastních závěrů/domněnek, jak daný pokus dopadne.  
 
Důležité je, aby si žáci uvědomili, že žádná otázka, ani stanovena hypotéza není špatná. Jde 
především o její vyhodnocení, tedy pro začátek, zda je otázka ověřitelná, a tedy změřitelná, 
a zda je hypotéza platná nebo neplatná.  
 
TIP: Na začátku dětem děla problém správně položit hypotézu, především tedy aby to nebyla 
otázka. K tomu pomáhá uvědomit si, že hypotéza je v podstatě oznamovací věta, jednoduše 
např.: “Teplota klesne.” nebo Teplota stoupne.” 
 

  



 

Časová náročnost experimentu: 10 minut nastavení tabletu, příprava a měření + 5 minut 
diskuze na pokládání otázek a stanovení hypotézy + 5 minut vyhodnocení.  
 
Postup experimentu:  

1. Zapneme bezdrátový senzor (případně připojíme do měřicího rozhraní Airlink 
(PS-3200) senzor, který má jako součást senzor teploty - např. senzor pokročila 
chemie PS-2172).  

 
 

2. V tabletu rozbalíme nabídku Nastavení (obvykle ikona ozubeného kola) a spustíme 
Bluetooth.  

3. V nabídce aktivních zařízení připojíme ten senzor/to rozhraní, který máme k dispozici 
- každé zařízení má na zadní nebo spodní straně své ID. Připojit lze vždy pouze 
jedno zařízení k jednomu mobilnímu zařízení.  

 
POZOR: Pokud se nedaří připojit bezdrátové senzory PASCO k počítači nebo tabletu s OS 
Microsoft Windows, potom je nutné se přesvědčit, že máte v počítači zapojen USB dongle 
(PS-3500), který možnosti počítače rozšíří o Bluetooth 4.0 LE. V případě, že dongle je 
zapojen v PC, a přesto v nabídce Bluetooth (v programu SPARKvue) bezdrátový senzor 
nevidíte, je zapotřebí přejít v systému do Správce zařízení, vyhledat zařízení dongle a ručně 
nastavit cestu ke správným ovladačům. Jak to udělat ukazuje například tento videonávod: 
http://vitrzhor.cz/2017/02/10/navod-na-instalaci-pasco-usb-bluetooth-donglu/ 
 

4. V tabletu spustíme aplikaci SPARKvue (a případně připojíme teplotní senzor). 
5. Myší klikneme na veličinu Teplota, která nám automaticky nabídne 4 základní 

grafická zobrazení - graf, číslo, tabulku a analogový měřák.  
6. Spustíme měření a chvíli necháme čidlo přivyknout na okolní teplotu.  

 
Otázky na žáky/badatelské otázky: “Proč je potřebné nechat čidlo nejdříve přivyknout okolní 
teplotě?”, “Může to mít nějaký vliv na naměřené hodnoty?”, “Jak se změní teplota při pohybu 
rukou ve vzduchu?” aj. 
 
Stanovení hypotézy: “Teplota se rychle sníží”.  
 

7. Poté čidlo namočíme do sklenice s vodou, vytáhneme a začneme mávat.  
8. Máváme asi 30 vteřin a poté zastavíme měření.  
9. Vzniklou křivku roztáhneme na celou plochu grafu ikonou  

Přizpůsobení velikosti - viz obrázek.  
 

  

http://vitrzhor.cz/2017/02/10/navod-na-instalaci-pasco-usb-bluetooth-donglu/


 

Křivku grafu žáci překreslí do badatelského deníku. Nezapomenou popsat jednotlivé osy, 
včetně veličin a jednotek. Popíší, kdy a jaka činnost se odehrávala v rámci měření. 
 

 

  



 

 

 

 

C. Lekce BIOLOGIE 
 
  

  



 

Experimenty v rámci projektu CKP 
 

1. lekce: Biologie rostlin a organismů 

1a: Produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi 
 
Motivace: V této lekci budou žáci pracovat s kvasnicemi. Z čeho se skládají, a mají pro nás 
nějaký význam? Proč si budeme ukazovat fungování lidského organismu právě na pokusu s 
kvasnicemi?  
Více k metabolismu v rámci otevřené encyklopedie Wikipedie, stejně jako téma Kvasinky. 
Jednobuněčné organismy jsou přírodovědnou látkou 6. ročníku ZŠ. 
 
Cíl: Hlavním cílem pokusů je, aby žáci pochopili princip tzv. metabolismu, tj. přeměn látek a 
energií v živých buňkách (včetně lidského organismu) a jeho odpadních produktů, kdy 
zdrojem energie je cukr a kyslík, a odpadním produktem je oxid uhličitý. Během experimentu 
si vyzkouší přípravu roztoku s kvasnicemi podle zadání učitele.  
 
Využitá technika: PASCO senzor oxidu uhličitého (PS-2110), včetně příslušné nádobky na 
pokusy (lahev se zátkou), počítač nebo tablet, měřící rozhraní (ideálně bezdrátový Bluetooth 
airlink  pro snazší manipulaci se senzorem, v případě využití SPARKlink Air je nutné propojit 
senzor s rozhraním s pomocí prodlužovacího kabelu), program SPARKvue. 
 
Pomůcky: vše pro každou skupinu - lžíce, cukr, kvasnice (1 balení do každé skupiny), citron, 
láhev s úzkým hrdlem, balónek (raději 2ks, pokud by se při nasazování balónek natrhl), dvě 
kádinky s vodou.  
  
Metody výuky: pokus, principy badatelské výuky, práce v malých skupinách, prezentování 
výsledků měření ostatním, záznam práce skupin - fotografie, tvorba jednoduchého videa.  
 
Příklad viz toto video Pokus s kvasnicemi - zdroj: YouTube.  
 
Časová náročnost experimentu: 40 minut 
 
Postup experimentu: 

1. Příprava roztoku s kvasnicemi. Ten lze připravit pro každou skupinu stejný, nebo jiný, 
například v některé z následujících variant: 

a. roztok se studenými kvasnicemi, tj. čerstvě vytažené z lednice, nebo chlazené 
venku.  

b. roztok kvasnic pokojové teploty se studenou vodou. 
c. roztok kvasnic pokojové teploty s teplou vodou. 
d. roztok kvasnic pokojové teploty s vroucí vodou. 
e. roztok kvasnic ohřátých na vyšší než pokojovou teplotu - například na 

radiátoru.  
 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky
https://www.youtube.com/watch?v=ziVjKX1Gxec


 

TIP: Teplotu kvasnic, nebo použité vody lze změřit teplotní sondou, která je součástí 
měřicího rozhraní SPARKlink Air, nebo pomocí senzoru teploty. Údaje pak mohou 
žáci porovnávat.  
 
Příprava roztoku krok za krokem: vezmeme 2 stejně velké kádinky (nebo sklenice). 
Do obou nasypeme 1 polévkovou lžíci cukru, rozdrobíme půlku balení kvasnic, 
vymačkáme několik kapek citrónu a zalijeme cca 100 ml vody. 
 

2. Připravený roztok nalijeme: 
a. do láhve s úzkým hrdlem, na který nasadíme balónek,  
b. do PASCO láhve k příslušnému senzoru (oxidu uhličitého). 

3. Propojíme senzor s programem SPARKvue a nastavíme grafické zobrazení - graf a 
číslo.  

4. Nastavíme vzorkování, a to frekvenci na co nejvyšší možnou, a také délku pokusu na 
20 minut - viz. Automatický stop - podmínky/Stop po trvání a v Hodnotě zadáme 20, a 
zvolíme jednotku min. Potvrdíme OK.  

5. Spustíme měření a minimalizujeme okno s programem SPARKvue, aby žáci neviděli 
měřené změny v čísle.  

 
6. Během té doby s dětmi vymýšlíme a diskutujeme badatelské otázky, např.: “Co 

potřebují  organismy k životu, a jak reagují, když jí?”, “Jak se změní obsah CO2 
během měření”; “Spotřebují kvasinky kyslík, nebo jej vyrobí?” apod. 

7. Stanovíme hypotézu: “Obsah oxidu uhličitého se během 20 minut sníží/zvýší”.  
 

8. Až po diskuzi nad badatelskými otázkami nastavíme u grafu zvětšení na 
celou plochu = Přizpůsobení velikosti.  

9. Měření se 
po nastavených 20 
minutách automaticky 
zastaví.  

10. Využijeme nástroje 
Zobrazit statistiku (Symbol 
Suma), abychom zjistili,  
o kolik se zvýšilo nebo 
snížilo množství 
pozorovaného plynu  
(oxidu uhličitého).  
Pro zobrazení nastavíme  
u obou grafických 
zobrazení přes rozbalovací 
nabídku grafu i čísla 
statistickou funkci 
Maximum a potvrdíme OK. 

11. Na závěr vyhodnotíme, zda byla naše hypotéza správná.  
 

  



 

Žáci do badatelských deníků překreslí 
křivku grafu a vlastními slovy popíší, co 
se během pokusu děje. Láhev s 
balónkem potvrzuje, že při pokusu 
dochází ke vzniku plynu. Graf zobrazuje 
křivku nárůstu oxidu uhličitého.  
 
TIP:V dnešní době technologií, pokud ji 
umožníme žákům během 
experimentování využít, je vhodné 
vytvořit nějaký videozáznam naše 
experimentu s jeho následnou úpravou - 
například střih, přidání komentářů v 
podobě titulků apod. 
 
Pro tvorbu videa může posloužit jak kamera, fotoaparát nebo jednoduše mobilní telefon.  
Celý průběh experimentu natáčíme. Video poté upravíme. K úpravě videa je možné využít 
množství volně dostupných nástrojů. Inspirovat se můžete například v článku Deset 
nejlepších zdarma dostupných editorů pro střih domácího videa. 
 
Časová náročnost zpracování videa: 20 minut (nahrání a jednoduchý střih) 

 

1b: Transpirace listu rostliny: Rostlinný vysavač aneb jak rostliny 
pracují s vodou? 

 
Cíl: Kam se v rostlinách ztrácí voda a jak s vodou pracují? Co se děje při jejím “nasávání” z 
půdy? Cílem tohoto experimentu je vysvětlit si, co je tzv. transpirace rostlin, a pochopit sání a 
výdej vody v závislosti na okolním tlaku. V neposlední řadě společně zjistíme, co má vliv na 
zpomalení nebo zrychlení fungování rostlinných vysavačů.  
 
Využitá technika: počítač nebo tablet, SPARKlink Air, tlakoměr s přidanou plastovou 
trubičkou (Pressure) - součástí senzoru pokročila chemie PS-2172.  
 
Pomůcky: květiny rychle sající vodu (např. chryzantéma  nebo karafiát - barvení květin; 
okrasná kopřiva - vliv větru a tepla...), brčko, nádoby na vodu, barevný inkoust (nejlépe 
modrý nebo červený), nůžky/řezačka, lepicí páska, vazelína, fén nebo větrák a lampa se 
zdrojem tepla (např. 60-100W žárovka). 
 
Metody výuky: Na začátku experimentu nejdříve diskutuje o významu vody v přírodě, a pak 
navážeme na téma “sání vody rostlinami” -např. co se při tomto jevu odehrává, co voda 
sebou “nese”, kam se přesouvá, kde se hromadí, a kam případně mizí? Propojíme v 
souvislost s jevy fotosyntéza a dýchání. Na experimentu s technikou žáci pracují společně - 
příprava pomůcek a nastavení měření, které probíhá samostatně během dalších pokusů. Ty 
realizují žáci v malých skupinách.  

  

http://technet.idnes.cz/strih-videa-cxm-/software.aspx?c=A160120_194035_software_dvr
http://technet.idnes.cz/strih-videa-cxm-/software.aspx?c=A160120_194035_software_dvr


 

 
Badatelský deník: nakreslení schématu rostliny, která saje vodu - včetně popisu částí 
rostliny (opět může být společná práce všech na list papíru v deníku, nebo společná práce 
na papír většího formátu); význam slova transpirace vlastními slovy (až na závěr, kdy žáci v 
praxi vidí a pochopí, co transpirace znamená); anglický slovníček - výběr slov a jejich 
překlad. 
 
“Transpirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listem. Je ukončením tzv. 
transpiračního proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů.” 
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Transpirace 
 
Význam slov transport a expirace, a jejich propojení dohromady.  

 

Vliv větru a tepla na transpiraci rostlin  
Při tomto pokuse je důležitá především manuální zručnost žáků a příprava celého pokusu. 
Nejdříve si nachystáme rostliny - okrasná kopřiva, ideální jsou čerstvé výhonky nad zeminou, 
které je nutné hned vložit do nádoby s vodou a pod hladinou vody šikmo seříznout, aby 
přijímali vodu co největší plochou stonku. Dále pokračujeme viz postup experimentu.  
 
Časová náročnost experimentu: cca 35 minut včetně vyhodnocení.  
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní k počítači a připojíme senzor do měřicího rozhraní.  
2. Vybereme grafické zobrazení měření - graf a číslo. Jako jednotku měření nastavíme 

základní Pascaly. Dále nastavíme vzorkovací frekvenci sběru dat na co nejvyšší (20 
Hz). 

3. Senzor připevníme pevně např. 
lepicí páskou tak, aby jsme 
měli prostor pro připevnění 
plastové trubičky ve tvaru 
písmene U, kdy bude konec s 
vloženou rostlinou níže, než 
připojení konektoru k senzoru - 
viz obrázek.  
POZOR: Je to důležité především 
proto, že plastová trubička bude 
naplněna vodou, která se nesmí 
dostat do kontaktu se senzorem! 

 
4. Do plastové trubičky nasajeme 

nebo nakapeme vodu, tak, aby na jedné straně s rostlinou byla voda, a na druhé 
straně u připojení konektoru byly cca 2-3 cm vzduchu. Pod hladinou vody do trubičky 
na jednom konci vsuneme připravenou rostlinu, kterou jsme předtím lehce omazali 
vazelínou - kvůli zamezení přístupu vzduchu kolem stonku rostliny.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9vn%C3%AD_svazek
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transpirace


 

5.  Připojíme konektor k senzoru tak, aby část s rostlinou byla pod jeho úrovní a 
spustíme měření.  

6. Během začátku si žáci pokládají badatelské otázky, co se stane s tlakem, pokud 
bude rostlina ovlivněna studeným/teplým vzduchem nebo teplem z rozsvícené lampy. 
Poté si stanoví hypotézu a zapíší ji do badatelských deníků. 

7. Po cca 2-3 minutách měření začneme ovlivňovat měření - je možné mít v každé 
skupině jiný zdroj a metodu ovlivňování transpirace: foukat studený/teplý vzduch z 
fénu (pozor alespoň ve vzdálenosti 10-15 cm), nebo nastavit různou intenzitu 
ochlazování větrákem a podobně.  

 
8. Po cca 10 minutách ukončíme měření a diskutujeme nad výsledky.  

 
 
Tento experiment lze realizovat také na pokuse, který nevyžaduje takovou manuální 
zručnost žáků, ale výsledky jsou méně průkazné.  

Barvení květin  
Připravíme několik kusů květin (ideálně bílých - např. chryzantéma nebo karafiát). Ty 
seřízneme cca 7-10 cm od květu a vložíme do připravené nádoby s barevným inkoustem.  
  
Časová náročnost experimentu: cca 10 minut + 5 minut vyhodnocení  
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní k tabletu. 
2. Připojíme senzor do měřicího rozhraní a vybereme grafické zobrazení měření - graf a 

číslo, případně text, kam zapíšeme informaci o barometrickém tlaku na začátku 

  



 

měření. Jako jednotku měření nastavíme 
základní Pascaly.  

 
3. Nastavíme vzorkovací frekvenci sběru dat 

na co nejvyšší (20 Hz) a Automatický Stop 
s podmínkou 30 minut.  

 
TIP: Inkoust můžeme nechat nasávat více hodin a 
v pravidelných intervalech aktuální stav vyfotit. Na 
závěr z nich můžeme vytvořit jednoduchý gif - např. 
zde: https://imgflip.com/images-to-gif 
 

4. Do nádoby s inkoustem vložíme nejdříve 
plastovou hadičku připojenou k senzoru 
tlaku, kterou přichytíme tak, aby byla pevně u dna nádoby - např. lepicí páskou. Poté 
vložíme připravené seříznuté rostliny.  

 
5. Před zahájením měření si 

žáci pokládají badatelské otázky:  
“ Jak se změní tlak v nádobě?”, 
“Kam vystoupá inkoust?”, “Zbarví 
se také květy?”  apod.  

6. Stanovení hypotézy:  
Barometrický tlak (v našem 
případě hydrostatický tlak) v 
nádobě stoupne/klesne.  
 

7. Spustíme měření, které se 
po 30 minutách automaticky 
zastaví. 

8. Na závěr vyhodnotíme, co 
se stalo s tlakem v nádobě zda se 

ověřila naše hypotéza a stačily se rostliny za stanovenou dobu obarvit? 
 
TIP: Ideální pro experiment je barevný inkoust, nikoliv barvy rozpuštěné ve vodě. Každá 
skupina může využít různé barvy inkoustu. Doporučuji využít co nejtmavší barvu inkoustu na 
co nejsvětlejší barvu květu. 

 

Je to podtlak nebo přetlak? 
Na tomto pokuse si žáci jednoduše ověří, zda při sání vody dochází k podtlaku nebo 
přetlaku, tj. zda hydrostatický tlak při sání vody klesá nebo stoupá.  
 
Časová náročnost experimentu: cca 15 minut včetně vyhodnocení.  
 

  

https://imgflip.com/images-to-gif


 

Postup experimentu:  
1. Připojíme měřicí rozhraní k počítači. 
2. Připojíme senzor do měřicího rozhraní a vybereme grafické zobrazení měření - graf a 

číslo. Jako jednotku 
měření nastavíme 
základní Pascaly.  

3. Nastavíme vzorkovací 
frekvenci sběru dat na co 
nejvyšší (20 Hz).  

4. Do nádoby s 
vodou/nápojem vložíme 
nejdříve plastovou 
hadičku připojenou k 
senzoru tlaku, kterou 
pevně přidržujeme u dna 
nádoby. 

 
5. Před zahájením měření si 

žáci pokládají badatelské 
otázky:  
“ Jak se změní tlak v nádobě?” “Bude mít na tlak vliv, jak rychle vodu brčkem 
sajeme?” aj.  

6. Stanovení hypotézy:  
Hydrostatický tlak v nádobě stoupne/klesne.  
 

7. Spustíme měření, vložíme brčko do nádoby a začneme pomalu sát vodu/nápoj.  
8. Na závěr vyhodnotíme, co se stalo s tlakem v nádobě zda se ověřila naše hypotéza a 

případně označíme jednotlivé části křivky s pomocí textových poznámek.  
 
TIP: zadejte každé skupině jiný způsob “sání” - někdo co nejvíce pravidelné, jiné po 
douškách - s malými časovými odstupy, jiným s “uvolňováním” zbytku doušku z brčka zpět 
do nádoby s vodou/nápojem. Křivky pak můžou žáci porovnávat a také překreslit do 
badatelského deníku s popisem.  

 
 
 

2. lekce: Fyziologie člověka 

2a: Sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži 
 
Cíl: Hlavním cílem této lekce je zjistit, jak naše tělo reaguje na stres, a to jak fyzický, tak i 
psychický. Vyzkoušíme si jednoduchá fyziologická měření, a to měření srdečního tepu, a 
případně také změny teploty, před a po fyzické a po psychické zátěži.  
 

  



 

Využitá technika: měřicí rozhraní, počítač nebo tablet, senzory PASCO - senzor měření 
srdečního tepu (PS-2186), případně rychle reagujícího teplotního čidla, které je schopné 
měřit teplotu povrchu nebo kůže (“bíla šňůrka” - součást SPARKlink Air), dále senzor pro 
měření dechu - spirometr (PS-2152).  
 
Pomůcky: badatelský deník, seznam otázek pro hru Kufr. 
 
Metody výuky: vyhledávání na internetu, selekce a formulace informací, pokus, diskuze - 
výsledky měření prezentovat ostatním, principy badatelské činnosti.  
 
Motivace: žáci nejdříve zkouší vymyslet, co asi znamená pojem Fyziologie. Jaka slova jim 
připomíná, zda znají nějaká podobná nebo příbuzná slova apod.  
Teprve poté jej vyhledají na internetu (např. využijí Wikipedie - Fyziologie člověka). žáci si 
sestaví vlastní definici a zapíší si ji do badatelských deníků. Např: Fyziologie je věda, která 
se zabývá tím, jak lidské tělo funguje.  Během krátké diskuze si žáci některé informace 
bodově zapisují do badatelského deníku.  
 
Celkem tato část zabere cca 10-15 minut.  
 
Cílem je změřit požadovanou veličinu, tj. srdeční tep a teplotu, před a po fyzické zátěži a 
vyhodnotit, k jaké změně došlo, a především procvičit si manipulaci s danými senzory. Typ 
fyzické zátěže by měla být pro všechny skupiny stejná, např. dřepy nebo kliky v učebně.  
 
Typ psychické zátěže - závisí na aktivitě, kterou chcete v rámci pokusu realizovat. Cílem 
může být vyřešit nějaký hlavolam, hádanku, nebo si zahrát hru Kufr.  
 
Před realizací pokusů níže si žáci do badatelských deníků připraví tabulku údajů, které 
budou sledovat.  

 

Měření změny srdečního tepu při fyzické zátěži 
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut 
 
Žáci pracují se senzorem měření srdečních tepů s pomocí ručních úchytů (PS-2186). Laicky 
řečeno tento senzor funguje podobně jako EKG, tj snímá elektrickou aktivitu srdce tak, že 
měří elektrické signály, které začínají v srdci a putují až do kůže rukou v místě uchopení 

úchytů.  
 
Senzor má diody, které určují, kdy začít měřit aktivitu 
srdce - oranžová, která ukazuje vyčkávací režim 
STANDBY, a zelenou ACQUIRING, která ukazuje, že je 
možné začít měřit. Dále červenou diodu BEATS, která 
bliká ve chvíli, kdy byl detekován tlukot srdce.  
 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie_%C4%8Dlov%C4%9Bka


 

Postup experimentu: 
 

1. Po připojení senzoru k rozhraní SPARKlink a propojení s počítačem připravíme 
grafické zobrazení - graf a číslo. U obou vybereme měření počtu tepů za minutu.  

2. Nejdříve se uchopí oba úchyty do obou rukou a počká se na rozsvícení zelené diody 
ACQUIRING a rozblikání červené diody BEATS.  

3. Poté spustíme měření a měříme 1 minutu v klidu. Během měření je potřeba stále 
pevně držet úchyty v rukou.  

4. Po jedné minutě zastavíme měření a vykonáme fyzickou aktivitu - opět např. 30 
dřepů za 30 s. Pro snazší zahájení dalšího měření nadále držíme úchyty v rukou.  

5. Po ukončení 
aktivity okamžitě 
začneme znovu 
měřit po dobu 1 
minuty. Sledujeme 
nejen jak se změnil 
srdeční tep oproti 
měření v klidu, ale 
také průběh a 
změny v srdeční 
aktivitě.  

6. Po ukončení 
měření využijeme 
statistických hodnot 
Maximum a 
Minimum abychom 
zjistili, jak se změnil 

počet tepů od zahájení po ukončení měření od vykonání fyzické aktivity. 
 
Opět se vystřídají všichni členové skupiny, podobně žáci během měření a fyzické aktivity fotí, 
případně natáčejí video. Na konci měření si malí badatelé připraví stručné zhodnocení pro 
ostatní, k čemu během svého bádání dospěli.  
___________________________________________________________________ 

Měření změny teploty při fyzické zátěži 
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut 
 
Tento pokus je velmi snadný. Po připojení teplotní čidla pro měření teploty povrchů nebo 
kůže využijte čidlo PS-2131! U tohoto senzoru je důležité vyčkat, než se měřena teplota 
ustálí. Aby nebyl senzor ovlivněn teplotou ruky, kterou se přidržuje na kůži, je možné jej 
přilepit textilní náplastí. Teplota se měří na hrudníku blízko srdce.  
 
Postup experimentu: 
 

  



 

1. Podobně jako u pokusu č. 2 po připojení senzoru k rozhraní SPARKlink a propojení s 
počítačem připravíme grafické zobrazení - graf a číslo. U obou vybereme měření 
teploty. Nastavíme sběr dat na co nejvyšší frekvenci.  

2. Připevníme čidlo teploty na hrudník v oblasti srdce a spustíme měření.  
3. Měříme po dobu 1 minuty v klidu, bez jakékoliv aktivity.  
4. Po jedné minutě zastavíme měření a vykonáme fyzickou aktivitu - opět např. 30 

dřepů za 30 s. 
5. Po ukončení aktivity okamžitě začneme znovu měřit po dobu 1 minuty. Sledujeme 

nejen jak se změnila teplota oproti měření v klidu, ale také průběh a změny teploty po 
dobu druhého měření.  

6. Po ukončení měření využijeme statistických hodnot Maximum a Minimum abychom 
zjistili, jak se změnila teplota od zahájení po ukončení měření od vykonání fyzické 
aktivity. 

 
Opět se vystřídají všichni členové skupiny, podobně žáci během měření a fyzické aktivity fotí, 
případně natáčejí video. Na konci měření si malí badatelé připraví stručné zhodnocení pro 
ostatní, k čemu během svého bádání dospěli. 
 
Na závěr všech tří měření vyhodnotíme, co se dělo s lidským organismem.  

 

Jak reaguje lidské tělo na psychický stres?  

 
Časová náročnost experimentu: 20-30 minut 
 
Cílem tohoto experimentu je zjistit, zda lidský organismus také nějakou formou reaguje na 
psychický stres/psychickou zátěž. Součástí je příprava otázek, které se během pokusu 
pokládají. Využít lze však například otázky z matematiky, nebo “diktát” z českého jazyka, 
který je pro žáci velmi stresující. 
 
POZOR na smíšenou skupinu dětí, proto je vhodné počítat s několika obtížnostmi otázek.  
 
Využít můžete například online diktáty - http://www.diktaty.cz/, kde je výběr z mnoha variant, 
a také podle ročníku ZŠ. Výhodou je okamžitá oprava chyb a sčítání správných a špatných 
odpovědí. Aby nešlo pouze o tipovací soutěž, která žáci příliš nestresuje, je vhodné do této 
části zapojit soutěž, například o nejméně chyb, nebo za každou chybu odečítat procenta z 
úspěšnosti apod. Možné je také zadávat různé připravené otázky, nebo čerpat inspiraci v 
online zdrojích, například na stránce Hádanky a hlavolamy.  
 
V tomto případě každá skupina vymyslí slova (cca 15-25 slov) pro hru Kufr a tato slova si 
následně ve skupinách prohodí.  
 
Pravidla hry Kufr: jeden ze skupiny opisem popisuje slovo nebo sousloví, který se druhý 
snaží uhádnout. POZOR, v popisu nesmí být kořen hádaného slova! Správná odpověď by 

  

http://www.diktaty.cz/
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/


 

zároveň měla respektovat přesné slovo - např. rozlišovat jednotné a množné číslo, celé 
jméno apod.  
Příklad slov: kolotoč, Jan Hus, stonožka, schodiště, maliny, Adam a Eva, židle, sněženka, 
datel, plyšový medvěd aj.  
 
Jen pro připomenutí - cílem této části experimentu je zjistit, jak reaguje lidské tělo na “stres”, 
tzn. primárně je “důležité” testovanou osobu co nejvíce “vystresovat” ;).  
 
Pokus lze realizovat ve dvou režimech:  

a. buď s celou skupinou s využitím všech senzorů dohromady, tj. měří se zároveň 
srdeční tep a teplota (reálná příprava na poslední pokus v řadě). Nevýhodou je, že se 
vystřídá pouze několik dětí.  

b. a nebo v režimu pokusů 1-3, tj. po malých skupinách, které pracují s jednotlivými 
senzory. Pouze se prohodí skupiny u stanovišť se senzorem. Postup experimentu by 
byl stejný, jako v případě pokusů 1-3, jen by se fyzická aktivita vyměnila za 
“psychickou”, například formou psaní diktátů.  

 
Postup experimentu (v případě a. - viz výše): 

1. Nejdříve se připraví grafické zobrazení v prostředí programu SPARKvue, kdy 
budeme sledovat všechny hodnoty společně. Připravíme tedy několik stránek, 
například v tomto pořadí: 

a. první strana - pro měření krevního tlaku v podobě analogového měřáku a 
čísla pro tlak v manžetě, a dále 2x čísla pro systolický a diastolický tlak,  

b. druha strana 2x číslo pro měření a sledování aktuálního srdečního tepu a 
teploty 

c. třetí strana 2x graf pro měření srdečního tepu a teploty, aby bylo možné poté 
sledovat vývoj v čase - před, při a po psychické zátěži.  

 
2. Potom se testovaná osoba posadí a připojí se na ni veškeré senzory, teprve poté se 

připojí do SPARKlinku a propojí se s počítačem.  
3. Před zahájením testování psychické zátěže spustíme měření a zjišťujeme pouze 

krevní tlak. POZOR na tlak v manžetě, který nesmí přesáhnout 180-200 mmHg. 
Jakmile máme hodnoty systolického a diastolického tlaku ukončíme první měření. 
Nezapomene však již držet v ruce úchyty senzoru pro měření srdečního tepu a mít 
připevněné čidlo pro měření teploty povrchu těla.  

4. Přejdeme na druhou stránku, kde se zaznamenává tep srdce a teplota těla, kam se 
nám zapsaly hodnoty z prvního měření.  

5. Spustíme měření a okamžitě přejdeme na řešení testu nebo začneme pokládat 
připravené záludné otázky, hádanky nebo hlavolamy. Řešení úkolu nebo odpovídání 
na otázky je limitované 1 minutou. Poté ukončíme měření.  

6. Závěrem znovu natlakujeme manžetu pro měření krevního tlaku a počkáme na  
7. Vyhodnotíme, zda došlo k rozdílu měřených hodnot před stresující situací, během ní 

a po ní.  
 

  



 

žáci se během měření střídají a naměřené hodnoty a zjištění si zapisují do badatelského 
deníku do připravené tabulky, kam si žáci zapisují také své skóre testu aj. Všechny údaje 
pak mohou společně porovnávat a hodnotit, k jakému závěru dospěli. 
 
TIP: Je možné zapojit hru, kdy se žáci rozdělí do dvojic, s tím, že “pokusný králík” sedí zády 
k tabuli, kde je seznam slov, která má druhý z dvojice zkusit popsat tak, aby to příslušné 
slovo neřekl. Tuto hru doporučuji limitovat cca 2 minutami, protože pro žáci může být těžké 
vymyslet a popsat význam slov, aniž by dané slovo při popisu použili. Testován může být v 
druhém kole také ten, kdo se snaží slova popsat.  Lze pak porovnávat výsledky měření a 
určit, kdo z dvojice je ve větším stresu.  
_________________________________________________________________________ 

2b: Demonstrace funkce plic 
Časová náročnost experimentu: 10-20 minut 
 
Spirometrie = soubor metod, kterými zjišťujeme funkci plic a testuje jejich schopnost nádechu 
a výdechu, a tím kapacitu plic. Přístroj spirometr v grafu vykreslí křivku závislosti objemu plic 
na čase. Na té je možné vysledovat, případně také změřit množství veličin, včetně vitální, a 
nebo celkové kapacity plic. 
 

 
Zdroj: WikiSkripta, projekt sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/LungVolume_cs.png 

 
Pro demonstraci funkce plic využijeme senzor 
PS-2152 = spirometr. Cílem pokusu je ukázat si 
průběh a změny v dýchání v čase. Pokus je možné 
doplnit kromě výpočtů vitální kapacity, tj. 
maximálního výdechu po maximálním vdechu (v 
litrech), také sledováním rozdílů ve funkci plic před, 
během a po fyzické aktivitě.  
 
Postup experimentu: 

1. Pro realizaci je nutné senzor opatřit 
náústkem s membránou, která je součástí 
senzoru.  

  



 

2. Připravíme v prostředí programu SPARKvue zobrazení GRAF a na ose y zvolíme 
Celkový objem/Total Flow (L). 

3. Před zahájením dýchání do náústku je nutné sledovat kontrolku WAIT. Pokud 
červeně bliká, senzor se snaží propočítat tlak v okolí stanovit počáteční hodnotu 
měření. Během této doby by neměl být snímač/membrána vystavena zvýšenému 
tlaku nebo proudění vzduchu. Ve chvíli, kdy se plně rozsvítí kontrolka READY je 
možné zahájit dýchání do náústku.  

 
POZOR: Vyvarujte se prudkým proudům vzduchu procházejících membránou náustku, která 
by se tím mohla poškodit a přestat měřit.  
 

4. Spustíme měření, dále k ústům přiložíme užší část náustku, ucpeme nos (buď 
nějakou svorkou, nebo mezi prsty) a nejdříve se několikrát v klidu nadechneme a 
vydechneme, poté maximálně vdechneme a maximálně vydechneme, a pokračujeme 
několika normálními vdechy a výdechy.  

5.  
 
Je důležité si uvědomit, že tento senzor slouží pouze pro vzdělávací účely a zjištěné 
výsledky nemusí přesně korespondovat s případnými medicínskými měřeními! 

 
 

3. lekce:  Sledování environmentálních podmínek 
 
Motivace: Environment = životní prostředí. Co to vlastně je životní prostředí a co ovlivňuje 
jeho čistotu? Jakou roli hraje v dnešní době člověk a v jeho ochraně? Jaké má negativní 
přístup k ochraně životního prostředí důsledky, a co pro ochranu může udělat každý z nás? 
Může mít chování člověka vliv také na počasí kolem nás?  
To je výčet jen mála badatelských otázek, které si žáci mohou pokládat na začátku této části 
experimentování věnované tématu sledování různých environmentálních podmínek.  
 
Cíl: Cíle této lekce je s pomocí měření pH vody, a některých veličin při sledování počasí, s 
jejichž pomocí si žáci uvědomí některé souvislosti spojené se znečišťováním, a potažmo 
také s ochranou životního prostředí.  
 
Využitá technika: měřicí rozhraní, počítač nebo tablet, senzory PASCO - senzor měření pH 
(PS-3204), případně využijeme senzor pH z chemického senzoru (PS-2172), dále senzor pro 
měření počasí s anemometrem (PS-2174). 
 
Pomůcky: badatelský deník, kádinka nebo sklenice s vodou, brčko (slámku), vzorky 
produktů z domácnosti - mycí potřeby.  
 
Metody výuky: pokus, simulace jevu, principy badatelské výuky, práce v malých skupinách, 
dlouhodobé pozorování a záznam, prezentování výsledků měření ostatním, záznam práce 
skupin - fotografie.  

 

  



 

3a: Skleníkový efekt 
Na tomto pokusu si představíme, jak se manipuluje s pH senzorem. Pokus je velmi 
jednoduchý a výhodou je rychlá realizace. 
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut 
 
Postup experimentu: 

1. Připravíme si kádinku nebo sklenici s vodou z kohoutku, kam vložíme senzor pro 
měření pH.  
 
POZOR na manipulaci s čidlem, které je uloženo v nádobě s uchovávací tekutinou 
(Pufr o mírně kyselém pH - 4 M chlorid draselný, který se dá celkem snadno vyrobit - 
více viz 1. lekce chemie.) 
 
Je vhodné postupovat takto:  

- držíme nádobku s pufrem pevně v ruce a šroubujeme s víčkem, dokud se 
nádoba neotevře, 

- vytáhneme čidlo z nádobky, kterou odložíme na bezpečné místo, aby se pufr 
nevylil při další manipulaci s čidlem,  

- odsuneme gumové těsnění s víčkem směrem ke kabelu, kterým je čidlo 
připojeno k senzoru pH (modra krabička),  

- pečlivě opláchneme čidlo destilovanou vodou. Nyní je pH čidlo připravené pro 
měření.  

 
2. Připravíme grafické zobrazení v programu SPARKvue - ideálně graf, na kterém 

pozorujeme změnu pH vody v kádince. Pro získání počáteční a koncové hodnoty 
vložíme také číslo.  

3. Před spuštěním měření žáci tipují, jaké pH má voda (ideálně neutrální kolem 6,5-7 
pH), a zda se pH změní při dýchání do vody směrem nahoru (více zásaditý roztok, tj. 
více než 7), nebo dolů (více kyselý roztok, tj. méně než 6,5 pH).  

4. Nastavíme vzorkování - automatický stop s podmínkou (ukončení měření) s hodnotou 
1 minuta. Vložíme brčko, spustíme měření a ve stejný okamžik všichni začnou do 
vody pravidelně dýchat/foukat.  

5. Ukončíme měření a vyhodnotíme výsledky experimentu.  
 
TIP: Při měření zapojte také teplotní čidlo, které je součástí měřicího rozhraní. žáci tak vidí 
nejen změny pH, ale také teploty. Poté diskutujte, co se během experimentu děje a čím je při 
“bublání” způsobena změna teploty vody v nádobce.  

 

3b: sledování počasí a měření základních atmosférických 
podmínek 

 

  



 

Při tomto experimentu probíhá měření před budovou školy, nebo v jejím blízkém okolí, 
ideálně na dvou místech - na slunci a ve stínu. Lze realizovat ve dvou skupinách - společně 
se nastaví program na sledování číselných hodnot: teplota, barometrický tlak a vzdušná 
vlhkost, případně další veličiny, jako jsou rosný bod a rychlost větru. Každá skupina jde na 
vybranou lokalitu a změří požadované hodnoty. Poté je druhé skupině prezentují a diskutují 
se rozdíly.  
 

Časová náročnost experimentu: 
20 minut včetně diskuze 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní 
k tabletu (nebo dalšímu 
přenosnému zařízení - např. 
mobilní telefon s instalovanou 
aplikací, která je pro zařízení s 
operačními systémy Android - 
např. telefon značky Samsung, a 
iOS - Apple zdarma k dispozici v 
příslušných obchodech, tj. 

Google Play, nebo App Store. Senzory připojujeme přes Bluetooth na mobilním 
zařízení.  

2. Připojíme chemický senzor s tlakoměrem a rychle reagující teplotní čidlo.  
3. Vybereme grafické zobrazení měření- šablony pro 3x číslo: tlak, relativní vlhkost a 

teplotu, případně doplníme podle potřeby.  
 

4. Před zahájením měření si žáci pokládají badatelské otázky:  
“Jaka bude teplota a tlak.” Nejdříve pocitově odhadnou, lze zapsat do připraveného 
textového pole a odhad srovnat s naměřenými hodnotami. 
“Jaké budou rozdíly mezi slunnou a stinnou částí budovy”, “Budou rozdíly také v 
naměřené hodnotě vlhkosti, nebo tlaku vzduchu?” apod.  

5. Stanovení hypotézy:  
Pokud je slunné počasí, bude vysoký tlak vzduchu.  
Na slunné části budovy naměříme vyšší teplotu vzduchu. 

 
6. Spustíme měření a změříme hodnoty.  
7. Porovnáváme naměřené hodnoty na 2 stranách budovy a vyhodnotíme naše 

hypotézy, případně jak moc jsme se lišili v odhadech.  
 
Badatelský deník:  
Symboly počasí a k nim informace o atmosférickém tlaku. 
 
Malý anglicko-český slovníček meteorologických pojmů - slunce, mrak (oblak), déšť, sníh, 
mráz, mlha, bouřka, blesk, kroupy, vítr, vichřice, dále slunečno, oblačno, zataženo.  
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark&hl=cs
https://itunes.apple.com/us/app/sparkvue/id361907181?mt=8


 

Diskuze s dětmi: Kdy se jim tyto informace hodí? Např. při předpovědi počasí v zahraničí na 
dovolené s rodiči, nebo při letu letadlem apod. Sami žáci přijdou i na další nápady.  
 
TIP: Krátké měření počasí, tj. teploty a tlaku mohou žáci pravidelně zkoumat v průběhu 
celého školního roku a postupně si zapisovat jejich změny, včetně krátké informace nebo 
popisu, jaké počasí při měření bylo. Snáze se jim do budoucna spojí fakt, že:  
- při nízkém barometrickém tlaku je obvykle oblačno, deštivo (sníh), vyšší vlhkost vzduchu, 
- při vyšším barometrickém tlaku je obvykle slunečno, bez srážek (ale může být mráz), nižší 
vlhkost vzduchu. 

 

3c: Terénní environmentální měření – sledování kvality vody 
Kvalita vody v ČR se za posledních 20 let zlepšuje i přes fakt, že do přírody vypouštíme 
velké množství znečištěné vody. Na začátku s žáky diskutujeme:  

- kde všude v našich životech využíváme vodu, a v jaké míře ji využíváme,  
- jakým způsobem ovlivňujeme její kvalitu před tím, než se dostane zpět do potoků, 

řek, a nebo rybníků,  
- jaké hodnoty sledujeme při měření kvality vod,  
- na jaké organismy má vliv znečištění vod, případně zda znají nějaké bioindikátory 

(ukazatele) kvality vody.  
Informace z diskuze žáci společně zakreslují do vybraného schématu - např. myšlenková 
mapa, nebo jen jako brainstorming zapisují do badatelských deníků.  
Samotna diskuze je velmi důležitá před následujícím měřením.  
 
Měření je možné realizovat buď se sesbíranými vzorky vody, např. vodovodní kohoutek, 
řeka, potok (v místě výpusti nějaké továrny), rybník nebo přehrada při ústí potoka/řeky a pod 
hrází apod. Druha varianta je vytvořit si vlastní vzorky kvality vody s vyšší mírou koncentrace 
“znečišťujících produktů”, kterému se věnuje metodika postupu experimentu:  
 
Časová náročnost experimentu: 20 minut 
 
Postup experimentu: 

1. Do kelímků připravíme několik vzorků produktů, které ovlivňují kvalitu vody - 
využijeme spektrum domácích přípravků, např. jar (klasický a ekologická varianta), 
tableta do myčky, a dále produktů pro péči o tělo, např. mýdlo, sprchový gel a nebo 
šampón.  

2. Připravíme grafické zobrazení v programu SPARKvue - číslo, podle počtu vzorků. 
3. Před spuštěním měření žáci tipují, jaké pH mají připravené vzorky.  

 
TIP: Žáci si zkusí vybavit z reklam, nebo přípravků, které mají doma, jaké pH je ideální pro 
lidskou pokožku. Po realizaci experimentu diskutují, které produkty nejvíce toto přirozené pH 
narušují. Rychlým vyhledáním informace na internetu u žáků podporujeme počítačovou a 
čtenářskou gramotnost.  
 

  



 

4. Postupně měříme pH jednotlivých vzorků - postup manipulace s pH senzorem viz 
experiment dříve.  

 
POZOR: Po každém měřené čidlo pečlivě opláchneme nejdříve pod tekoucí vodou, abychom 
se zbavili hrubých nečistot, a poté destilovanou vodou.   
 

5. Ukončíme měření. Na závěr zobrazíme v připravených oknech výsledky jednotlivých 
měření, porovnáme a vyhodnotíme.   

 
 

Další nápady v hodinách biologie 

 Důkaz vypařování vody z rostlin.  
Proč rostliny vypařují vodu? a jak dokázat, že to rostliny opravdu dělají?  
Důkazem je kondenzace vody na stěně sáčku. Na začátku experimentu diskutujte s dětmi, 
jak by tento pokus realizovaly.  
 
Pomůcky: dostatečně velký sáček, květina v květináči (ideální taková, která potřebuje velké 
množství vody, pozor na kaktusy), špejle, nebo tyčka, provázek, lampa se silnou žárovkou 
(jako zdroj tepla).  
 
Časová náročnost experimentu: realizace 5-10 minut (ponechat cca 45 minut) 
 
Postup experimentu: 

1. Vezmeme květinu a do květináče zapíchneme špejli, na kterou připevníme rychle 
reagující teplotní čidlo zapojené do měřicího rozhraní. 

2. Zabalíme květinu do sáčku.  
3. Nastavíme grafické zobrazení v programu SPARKvue - graf a číslo, a spustíme 

měření.  
4. Nastavíme lampu na květinu a zapneme ji. Květinu takto necháme cca 20-40 minut, a 

poté lampu i měření vypneme. Průběžně sáček sledujeme. 
5. Na grafu můžeme vysledovat změny teploty během zahřívání, a také jaký vliv měla 

teplota na vypařování vody z rostliny.  
 

TIP: Tento experiment je možné doplnit prací se senzorem oxidu uhličitého (PS-2110), který 
před zabalením květiny vložíme do sáčku. V programu SPARKvue nastavíme zobrazení 
dvou grafů, kde zvolíme měření teploty a CO2. Můžeme tak sledovat změny teploty i 
množství obsahu oxidu uhličitého při zahřívání květiny zároveň. Společně s transpirací (viz 
také lekce číslo 13) je to důkaz fotosyntézy rostlin. 
___________________________________________________________________ 

Ohřívání půdy a vody.  
Pomůcky: Různé vzorky půdy, voda, 3x miska (do skupiny), lampa se zdrojem tepla 
(60-100W žárovka) nebo přístup k parapetu, kde svítí slunce.  

  



 

 
Nejdříve si připravíme dvě misky - 2x vzorek půdy, 1x voda.  
Každá skupina může mýt různé vzorky půdy. Získaná data se poté porovnávají a dalším 
skupinám se prezentují výsledky.  

 
Časová náročnost experimentu: 
20 minut + 10 minut diskuze 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní 
(SPARKlink) k počítači. 

2. Připojíme rychle 
reagující teplotní čidlo a 
vybereme grafické zobrazení 
pro daná měření. 

3. Nastavíme ukončení 
sběru dat s podmínkou - 10 
minut a zvýšíme frekvenci sběru 
dat na cca 50-100 Hz.  
 

4. Před zahájením měření 
si žáci pokládají badatelské 

otázky:  
“Co se ohřeje rychleji?.”; “Bude se ohřívat rychleji voda, nebo půda?”; “Který materiál 
bude chladnout pomaleji?”. 
“Jaké budou rozdíly mezi půdou a vodou?” apod.  

5. Stanovení hypotézy:  
Tmavá půda se ohřívá rychleji než voda.  
Voda chladne pomaleji než půda. 

 
6. Zapneme lampu se zdrojem tepla/vložíme vzorky na parapet, kde svítí slunce a 

spustíme měření. Zároveň zapneme si stopky nebo nastavíme budík, který nás po 10 
minutách upozorní, že byl ukončen sběr dat.  

7. Po 10 minutách vypneme  lampu nebo přeneseme vzorky mimo slunce a opět 
spustíme měření.  

8. Porovnáváme naměřené hodnoty.  
 
Badatelský deník:  
Překreslíme křivky grafu nebo a popíšeme jeho jednotlivé části.  

 

Pomáhá žvýkání žvýkaček ke snížení pH slin? 
Tento experiment je zaměřen na vyhodnocení pravdivosti reklamy, která tvrdí, že žvýkáním 
žvýkaček se snižuje pH v ústech a tím brání vzniku kazu.  
 

  



 

Tisková zpráva jedné firmy, která doporučuje žvýkání žvýkaček po jídle a kávě. 
 
Před zahájením experimentu ještě s dětmi probereme, jak takový zubní kaz vlastně vzniká. K 
tomu můžeme využít i následující video, dostupné na YouTube: Usmívej se s námi! Zubní 
kaz. 
 
Časová náročnost experimentu: 30 minut 
 
TIP: Inspiraci pro tento pokus můžeme najít ve vytvořeném výukovém materiálu, který je ke 
stažení na webových stránkách Experimentujme.cz - Opravdu žvýkáme pro zdraví? Pro 
stažení metodického materiálu i hotového průvodce experimentem, vytvořeným v programu 
SPARKvue, je potřeba se registrovat a být přihlášen. Kromě tohoto materiálu, jsou k 
dispozici také další metodiky pro experimentování se senzorem měření pH.  
 
Připravíme si několik kelímků  pro vzorky slin. Měřit lze také ve víčku od lahve nebo v 
plastovém kelímku na lihoviny - “panák”.  Pokus se děla vždy alespoň ve dvojici.  

a. v prvním kelímku bude vzorek před jídlem (obou stejný), 
b. v druhém kelímku bezprostředně po žvýkání chleba (obou stejný), 
c. ve třetím kelímku po 10 minutách žvýkání žvýkačky jednoho z dvojice, druhý 

vzorek dvojice je po 10 minutách bez žvýkání žvýkačky. 
 

TIP2: Pokus se může realizovat také s různými druhy potravin - kromě chleba např. sladkou 
tyčinku, slané brambůrky apod.  
 
Postup experimentu: 
 

1. Připravíme sestavu počítače/tabletu, rozhraní a senzoru s čidlem pH.  
POZOR: Čidlo pH je nutné před každým použitím opláchnout v destilované vodě. 
Teprve poté je možné zahájit měření. Postup viz pokus výše.  

2. V prostředí programu 
SPARKvue připravíme 
grafické zobrazení - číslo a 
tabulka. Tabulka se 
automaticky vkládá se dvěma 
sloupci, proto si ji upravíme 
tak, aby v ní byl zobrazen 
pouze jeden sloupec, a to 
následovně:  

a. nejdříve klikneme na 
rozbalovací nabídku 
nástrojů tabulky 
(piktogram tabulky),  

b. zvolíme Vybrat = 
symbol šipky a 
klikneme do buňky jednoho ze sloupců,  

  

http://www.orbitklub.cz/tiskove-zpravy/po-jidle-po-kave-zvykejte-zvykacky-orbit/
https://www.youtube.com/watch?v=PtA6s5_rgf0
https://www.youtube.com/watch?v=PtA6s5_rgf0
http://www.experimentujme.cz/
http://www.experimentujme.cz/material/opravdu-zvykame-pro-zdravi


 

c. tím se aktivuje nástroj “Odebrat sloupec”, kterým jej z tabulky odstraníme.  
 
Nezapomene “Vybrat měření” v obou grafických zobrazeních.  

 
Před zahájením měření ještě 
změníme sběr dat na “manuální.  
 
Po spuštění měření se změní 
grafická podoba “sběru dat”, přičemž 
klikáním na “fajfku” sbíráme 
konkrétní hodnoty a kliknutím na 
čtverec měření ukončíme.  
 

3. Do prvního kelímku 
připravíme vzorek slin a očištěným 
čidlem změříme pH. Měření 

ukončíme až ve chvíli, kdy se nám pH slin již nemění.  
4. Sníme kus chleba (cca ½ krajíce) a okamžitě připravíme další vzorek pro měření pH. 

Jde-li sběr vzorku ztěžka, můžeme chleba zapít douškem čisté vody (pozor, vždy by 
to měli učinit oba z dvojice, přibližně stejně velkým množstvím vody).  

5. Poté jeden z dvojice žvýká žvýkačku po dobu 10 minut, zatímco druhý čeká.  
6. Během čekání si pokládáme badatelské otázky a stanovujeme hypotézu (v závislosti 

na pokusech s měřením pH nápojů, dýchání do vody apod.). Můžeme si také tipnout, 
jak číselně projeví změna pH (jedna se pouze o odhad). 

7. Po 10 minutách změříme pH třetího vzorku.  
8. Diskutujeme, co jsme během měření zjistili. Je tvrzení reklamy pravdivé? Změnilo se 

naše pH? Může mít taková změna pH vliv na tvorbu kazu? 
 
Své výsledky zaznamenáváme průběžně do Badatelského deníku, případně do připravené 
tabulky kterou pak zobrazíme všem s pomocí projekce.  

  



 

 
 

Pozorování přírodnin v prostředí programu SPARKvue 
Pokud máme k dispozici jakékoliv zařízení s digitální kamerou, využít můžeme například 
digitální mikroskop, fotoaparát, kameru v počítači, nebo i mobilní telefon, můžeme v prostředí 
programu SPARKvue pozorovat a “zaznamenávat”, tj. vytvářet obrázky různých přírodnin.  
 
Postup:  

1. Po připojení zařízení k počítači, nebo tabletu, vyberte v grafickém zobrazení 
symbol kamery a aktivujte jí symbolem Inicializace kamery (obrázek 
uprostřed).  

2. Záznam sledovaného objektu získáme buď kliknutím na obraz objektu, nebo 
v nástrojích zvolíme symbol “fajfky”. 

3. Opětovným načtením kamery (její inicializací) můžeme zaznamenat další 
obrázek.  

4. Export obrázků je možný v podobě JPG následujícím způsobem:  
 
 

  



 

 
 
Pozorovat lze různé objekty - krystaly v nerostech a horninách (klasické školní sady), nebo 
různé přírodniny a objekty, které si žáci přinesly z domu, objevily po cestě na kroužek apod. 
Mohou to být různé květy, peří vodních a jiných ptáků, kůra stromů apod.  
 

 
 
 
 
 
 

  

  



 

Prostor pro vlastní poznámky:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  


