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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/


OBSAH 
 
Úvod do principů badatelské výuky 5 

Jak na badatelskou výuku? 5 
Metody badatelské výuky 5 
Rozdělení rolí v rámci badatelského týmu: 6 
Badatelský deník 7 

B. Měříme s PASCO 9 
Měříme teplotu kolem nás aneb seznámení s PASCO a badatelskou výukou 9 

Měření aktuální teploty u počítače s pomocí měřícího rozhraní a  nastavení 
programu SPARKvue 9 
Měření změny teploty a nastavení bezdrátových senzorů k tabletu pro 
experimentování s PASCO 11 

D. Lekce FYZIKY 14 
Experimenty v rámci projektu CKP 15 
1. lekce: Sledování pohybu a silového působení 15 

Zkušební měření polohy člověka před senzorem 15 
Rychlost pohybu a dráha rádiem řízeného modelu 16 
Měření síly s pomocí páky 18 

3. lekce: Zkoumání magnetismu 19 
Hrátky s magnetem 19 

Měření vzdálenosti od magnetického pole - návod na vložení vlastních dat do 
tabulky 21 

Další nápady v hodinách fyziky 22 
Konstrukce termonádoby 22 
Ochlazování nápojů. 24 
Trochu to tu rozhýbeme aneb pohyb a magnetismus 25 
Který magnet je nejsilnější? 25 
Udrží silnější magnet více mincí? 26 
Dráha pro magnetický vlak 26 
Má to šťávu! … aneb elektrická energie nejen v ovoci a zelenině 27 
Měření zdrojů energie 28 
Voda a její proměny aneb skupenství, vypařování a kondenzace 29 
Je var vody opravdu 100°C? 30 
Kondenzuje vodní pára rychleji na teplém, nebo studeném povrchu? 31 
Reakce ledu nebo sněhu se solí 32 
Budiž světlo aneb intenzita a spektrum světla 33 
Měření intenzity světla různých zdrojů 33 
Pomáhají sluneční brýle proti slunečnímu záření? 34 
Opravdu na barvě záleží? 34 
Tlaku, netlač tak! … aneb hrátky s barometrem 35 

 



Atmosférický tlak v nádobě při zapálení svíčky 36 
Pokus s uvařeným vejcem 37 

Prostor pro vlastní poznámky: 39 

 
  

 



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 neustálá 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 měřících 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 nechávali 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 měřícího rozhraní a 
nastavení programu SPARKvue  

 
K počítači se pomocí kabelu připojí měřicí rozhraní a do něj zapojíme rychle reagující 
teplotní čidlo (bílá “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 dělá 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 pokročilá 
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 jaká činnost se odehrávala v rámci měření. 
 

 

  

 



 

 
D. Lekce FYZIKY 
 
  

 



Experimenty v rámci projektu CKP 
 
Tato část obsahuje pouze 2 zpracované lekce z fyziky, ale množství experimentů pro 
inspiraci do bádání ve fyzice.  
 

1. lekce: Sledování pohybu a silového působení  

Zkušební měření polohy člověka před senzorem 
Pro zkoušku manipulace se senzorem pohybu, který budeme využívat v experimentu “pohyb 
a rychlost”, si nejdříve vyzkoušejte měření polohy a rychlosti pohybu různě rychle se 
pohybujících osob.  
 
Několik badatelských otázek pro žáky před zahájením měření: “Jak bude vypadat křivka 
grafu?” “Jak se budou křivky lišit, když se budou osoby pohybovat různou rychlostí?”  
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut, včetně přípravy a zapojení techniky 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní (SPARKlink) k počítači. 
2. Připojíme senzor pohybu, po načtení veličin v prostředí programu SPARKvue 

vybereme polohu. Následně se nám zobrazí 4 základní grafická zobrazení, tj. graf, 
číslo, tabulka a analogový měřák. Měřené hodnoty budeme sledovat v grafu.  

3. Zkontrolujeme, že máme nastaveno na měření pohybu “člověka” - symbol postavy, a 
senzor skloníme tak, aby modré ovládací kolo na bocích senzoru bylo na ryskách  
0/180 stupňů.  

4. Přesvědčíme se, že senzor reaguje zapisováním křivky grafu - lze využít např.krátký 
pohyb ruky před senzorem.  
POZOR: Senzor funguje na principu sonar, proto je nutné pohybovat se před 
senzorem tam a zpět, ideálně s rukama podél těla. Zvednuté ruce mohou ovlivňovat 
tvar křivky a vytvářet chyby.  

 
5. Po vyzkoušení, zda senzor (1. měření), si žáci rozdělí role - chodec a měřič (ten, co 

ovládá spuštění a ukončení měření). Nyní můžeme spustit měření.  
 

6. Nejdříve se pohybujeme klidně tam a zpět. Ukončíme měření.  
TIP 1: Pohyb chodce lze omezit přesně naměřenou vzdáleností.  

7. V dalším měření zrychlíme, nebo pohyb zpomalíme.  
8. Popíšeme, jaký je rozdíl mezi křivkami grafu - ty následně žáci překreslí do 

badatelských deníků se stručným popisem, jak daná křivka vznikla.  
 

TIP 2: žáci lze naučit manipulovat se senzorem pohybu také s pomocí aktivity, kdy svým 
pohybem vykreslují různé tvary - např. tvar podle obrázků hory Říp nebo Milešovky apod. 
Procvičí si tak, jak senzor reaguje na oddalování a přibližování předmětu nebo osoby ”. 

 

 



Rychlost pohybu a dráha rádiem řízeného modelu 
Co je rychlost pohybu? Co rychlost ovlivňuje a čím se rychlost pohybu liší? Jak tyto veličiny 
měříme a co pro výpočet potřebujeme vědět? Jak a kde se v našem okolí měří rychlost? Co 
je rovnoměrný pohyb? To je několik motivačních otázek pro diskuzi na začátku bádání.  
 
Cíl: S pomocí RC modelu se demonstrovat měření polohy (vzdálenost od čidla), a také jeho 
rychlost.  
 
Využitá technika: počítač nebo tablet, SPARKlink Air, senzor pohybu (PS-2103). 
 
Pomůcky: RC model traktoru (případně jakýkoliv jiný rádiem řízený model, který přinesou 
žáci). 
 
Metoda výuky: demonstrace/frontální výuka, v případě, že je k dispozici více modelů, potom 
práce ve skupinách.  
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut  
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní SPARKlink Air k počítači, připojíme senzor pohybu a 
vybereme grafická zobrazení pro daná měření. V našem případě po spuštění 
programu SPARKvue zvolíme Sestavit, vybereme šablonu pro dvě velká zobrazení 
(vlevo a vpravo) a nakonec u obou zvolíme graf. V prvním vybereme na ose y měření 
polohy, kdy budeme měřit závislost dráhy na čase, ve druhém rychlosti, ve které 
budeme měřit závislost rychlosti na čase.  

2. Zkontrolujeme, že máme nastaveno na měření pohybu “člověka” - symbol postavy 
(viz výše). Před měřením zkušebně vyzkoušíme ovládání a jízdu modelu. Nejdříve 
měříme “pomalou” jízdu modelu, a poté “plnou rychlostí”.  

3. Před měřením nastavíme vzorkovací frekvenci na 50 H, umístíme model cca 20 cm 
před senzor (senzor reaguje na předměty od vzdálenosti cca 15 cm).  
 
TIP: Zadní část modelu je vhodné opatřit nějakou deskou, aby nedocházelo k 
chybám při měření (podobně jako u pohybující se postavy).   

 
4. Spustíme měření, nejdříve pomaleji, ukončíme měření.  
5. Pro vyhodnocení měření zobrazíme křivku přes celou plochu tak, že v rozbalovací 

nabídce nástrojů grafu zvolíme Přizpůsobení velikosti.V grafu rychlosti můžeme 
vybrat pouze hodnoty měření, a s pomocí statistických nástrojů (symbol Suma) zvolit 
Průměr.  

6. Spustíme druhé měření, tentokrát co nejrychleji, ukončíme měření.  
7. Z obou grafů se žáci snaží vyčíst: kdy pohyb začal a skončil, vzdálenost modelu od 

senzoru na začátku a konci pohybu, jakou celkovou dráhu urazil, jak dlouho daný 
pohyb trval, a samozřejmě jaká byla rychlost modelu.  

 



8. Naměřené hodnoty lze uložit do počítače (daného zařízení), případně do některých 
cloudových umístění - např. Dropbox nebo Google Disk.  

 
TIP: Pokud máme k dispozici pouze jeden model pro demonstrační experiment, ale žáci mají 
k dispozici vlastní zařízení s instalovanou aplikací SPARKvue a připojením na internet, 
potom je možné využít sdílení měření dat na žákovská zařízení, kdy po ukončení měření 
učitelem žáci nadále pracují s naměřenými daty.  

 
Postup připojení:  

1) Nejdříve 
klikneme na ikonu se 
3 panáčky s názvem 
Připojit a zvolíme 
Spustit sdílenou 
relaci.  

2) Dále doplníme informace o relaci - 
Vaše jméno a název relaci - 
doporučuji zvolit co nejjednodušší 
pro co nejrychlejší následné připojení 
žáků, tj. určíme název (pro zvolte co 
nejjednodušší slovo/pojem).  

3) Následně je potřeba zvolit “laboratoř” - 
konkrétní aktivitu.  

4) Na závěr tohoto nastavení potvrdíme 
tlačítkem OK.  

5) Žáci se připojí přes stejnou ikonu, 
zvolí ruční připojení k otevřené relaci, doplní 
název relace podle zadání učitele a potvrdí 
OK. 

6) Zcel ana závěr je ještě nutné 
schválení učitelem - nejrychlejší je přes 
Schválit vše. .  

 
 

 



Měření síly s pomocí páky 
Motivace: “Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí.”  
Komu patří tento výrok? Kdo to byl a jakých objevů ve svém životě dosáhl? Kritická práce s 
textem. Využít je možné např. Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Archimedes 
 
Páka může být hra, často hraná v občerstvovacích zařízeních, zkouška síly dvou protivníků, 
ale je to také nástroj, který může mít různé podoby, od rovné tyče podepřené v jednom 
místě (páčidlo), tvaru kleští, nůžek, klik, nebo je součástí kladky.  
 
Cíl: Úkolem tohoto jednoduchého pokusu je změřit sílu, kterou je potřeba vynaložit na to, 
aby praskla špejle.  
 
Využitá technika: počítač nebo tablet, SPARKlink Air, senzor síly (siloměr, PS-3202). 
 
Pomůcky: špejle 
 
Metoda výuky: Potom se realizuje experiment v malých skupinách, kdy se měří rychlost 
pohybu různě rychle se pohybujících osob. 
 
Časová náročnost experimentu: 10 minut  
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní SPARKlink Air k počítači, připojíme senzor síly a vybereme 
grafická zobrazení pro daná měření (graf a číslo).  

2. Žáci si zvolí role - držák (ten, co drží, lámač a ovladač programu SPARKvue).  
3. Před spuštěním měření nejdříve vynulujeme senzor s pomocí tlačítka ZERO, a 

nastavíme vzorkovací frekvenci 50 Hz. 
4. Špejli opřeme o stůl (pevnou podložku), a na ni navlékneme “háček” siloměru, který 

umístíme doprostřed. Špejli na obou stranách přidržujeme, zatímco pohybujeme 
siloměrem směrem dolů!  

 
5. Stanovíme hypotézu pro naše měření: Čím kratší je špejle, tím větší sílu je potřeba 

vynaložit na její zlomení. 
6. Do badatelských deníků si připravíme tabulku, do které zapisujeme výsledky měření:  

 

velikost špejle 1 1/2 1/4 

síla (N)    

 
7. Spustíme první měření s celou špejlí a siloměrem táhneme směrem dolů, dokud 

špejli nezlomíme. Měření ukončíme.  
8. Postup opakujeme s ½ špejle, a dále s ¼ špejle.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C3%A9s


TIP: V případě,že se některá měření nepovedou, je možné plochu grafu, lépe nepotřebné 
křivky, smazat. V nástrojích (šroubovák a klíč) zvolíme Správu dat a dále správu průběhů. 
Nakonec zvolíme tu variantu, která nám vyhovuje - konkrétní průběh, nebo smazat všechny.  
 

9. Ověříme si, zda naše hypotéza byla správná.  
 

3. lekce: Zkoumání magnetismu 
 
Motivace: Všichni jsme si v našem životě alespoň jednou hráli s nějakými magnety, nebo je 
máme třeba přilepené na lednici. Koho z nás by nefascinovalo, jak jsou některé silné, že je 
nejsme schopni od sebe odtáhnout a jiné sotva drží. Možná si také někdo vybaví typický 
experiment ze základní školy s tyčovým magnetem a železnými pilinami uspořádanými do 
různých obrazců a čar = siločar, díky které jsme si představovali existenci magnetického 
pole. Ale lze jej, tedy jeho sílu změřit?  
 
Cíl: Cílem této lekce je zkoumání magnetismu na několika experimentech - měřením 
magnetického pole kolem magnetu - takové malé hrátky s magnetem, a síla magnetu při 
odtrhávání vrutu.  
 
Využitá technika: senzor magnetického pole (PS-2112), měřicí rozhraní, počítač nebo 
tablet. 
 
Pomůcky: badatelský deník, magnety 
 
Metody výuky: vyhledávání na internetu, selekce a formulace informací, pokus, diskuze - 
výsledky měření prezentovat ostatním, principy badatelské činnosti.  

Hrátky s magnetem  
Časová náročnost experimentu: 10 minut 
 
 Postup experimentu:  

1. Připojení senzoru magnetického pole k programu SPARKvue.  
2. Nejjednodušší cesta k zahájení měření je přes symbol grafu (zcela vpravo - viz 

ukázka na měření hladiny hluku).  
3. V případě potřeby 

je možné změnit 
nastavení jednotky, 
ve které veličinu 
měříme. V otevřeném grafu nebo čísle kliknutím na tlačítko měřené veličiny se otevře 
nabídka pro změnu čidla a základní jednotky (opět kliknutím na tlačítko, tentokrát 
jednotky).  

4. Před spuštěním měření nastavíme vzorkovací frekvenci. 
POZOR  na vysoké frekvence u bezdrátového čidla! 

 

 



TIP: Kromě vzorkovací frekvence lze nastavit Vzorkovací režim, kdy je automaticky 
nastavený periodický sběr dat a můžeme je změnit na manuální sběr.  
Užitečné je nastavení Automatického Stopu při jasně stanovených podmínkách. 

 
 

5. V grafickém zobrazení 
grafu spustíme měření a 
postupně přibližujeme 
magnet z jedné a pak z druhé 
strany. Po naměření 
potřebných dat ukončíme 
měření.  

6. Pro názornější 
zobrazení zvolíme v 
kontextové nabídce nástrojů 
grafu nástroj přizpůsobení 
škály.  
 
TIP: Připravte pro měření 
žáky vlastní prezentaci nebo 
pouze nápomocné pozadí 
úlohy - viz obrázek výše. Jak 
na to? Nejdříve si připravíme 
v prezentačním programu 
stránku, která bude sloužit 
jako pozadí a tu exportujeme 
do obrázku - ideálně formát 
PNG a uložíme v počítači. 
 
Následně připravíme úlohu 
ve SPARKvue. Na úvodní 
stránce zvolíme v nabídce 
vlevo Sestavit a vlevo dole 

zvolíme ikonu “hor”, která umožní nahrát 
daný obrázek do pozadí přípravy. Poté 
vybereme šablonu grafického zobrazení z 
nabídky vpravo - podle toho, jakou činnost 
budou žáci na dané stránce vykonávat - 
zda měřit v grafu, čísle či analogovém 
měřáku, nebo odpovídat na otázky, fotit 
záznam experimentu apod.  
V případě, že bude přes celou plochu 
pouze graf, volíme první z nabídky šablon.  
Z nabízených piktogramů vyberem ten 

první, který nám vloží do plochy graf přes celou stranu.  
 

 



A máme hotovo!  
 
Pozor na vkládání šablon rozdělených na více “oken”. V případě této volby nelze do 
malých oken vložit některá grafická zobrazení (graf, tabulka aj.), což indikují světle 
podbarvené ikony/piktogramy, které nejsou aktivní.  

Měření vzdálenosti od magnetického pole - návod na vložení 
vlastních dat do tabulky 

Ve standardní tabulce automaticky měříme závislost magnetického pole na čase. Místo času 
však lze nadefinovat vlastní veličinu, v našem případě vzdálenost. Pro konkrétní měření 
můžeme využít i praktickou pomůcky - viz obrázek níže - z dílny pana učitele Radovana 
Mikeše (čímž mu velmi děkuji za souhlas se zveřejněním v této metodice).  

 
Připojíme senzor magnetického pole a v programu SPARKvue zvolíme grafické zobrazení 
tabulku, ve které máme automaticky dvě veličiny - zmíněný čas a magnetické pole.  
 
Nyní v několika krocích změníme nastavení v tabulce, případně grafu a změní záznam dat 
na manuální sběr.  
 
1. Kliknutím na veličinu čas (nebo magnetické pole) se na pravé straně rozbalí nabídka pro 

úpravu vlastností tabulky. Zde zvolíme zcela vpravo Zadáno uživatelem a klikneme na 
Vložit data - viz také obrázky níže. 

2. V popisu souboru dat zadáme Název měření - tedy vzdálenost a název jednotky - v 
našem případě cm. Na závěr potvrdíme OK. Znovu se zobrazí tabulka Vlastnosti 
tabulky, kde znovu potvrdíme OK. Vizuálně si zkontrolujeme, že se nám veličina čas 

změnila 

 



na vzdálenost.  
3. Následuje úprava jednotlivých řádků, kam 
postupně zapisujeme hodnoty. Editovat řádek 
můžeme buď dvojklikem do řádku, nebo 
kliknutím na symbol tužky vpravo na řádku.  
 
Data zadaná uživatelem můžeme následně 
využít nejen v tabulce, ale také v dalších 
grafických zobrazeních - v našem případě stačí 
zaměnit veličinu čas na ose x za vzdálenost 
(kterou opět najdeme v části Zadáno 
uživatelem).  
 

4. Následuje nastavení manuálního sběru dat. Zvolíme 
nastavení vzorkování a změníme periodický sběr na Manuálně. 
Potvrdíme OK. Tato změna má za následek vizuální proměnu 
tlačítek, kterými spouštíme a ukončujeme sběr dat.  
 

5. Konkrétní naměřenou hodnotu “sebereme” 
na dané vzdálenosti ikonou zelené fajfky. Pro 
další sběr je nutné nejdříve posunout senzor 
měření magnetického pole a poté opět s 

pomocí ikony zelené fajfky zaznamenat data. Měření ukončíme tlačítkem stop. 
 

 
 
Další nápady v hodinách fyziky 

Konstrukce termonádoby 
Jak vlastně funguje princip zachování teploty nápojů v termosce? a můžeme si podobnou 
termonádobu sami vyrobit? Co k ní budeme potřebovat a jak ověříme, že je naše termoska 
co nejvíce funkční. Co je marketing a jak funguje?  
  
Výroba vlastní termosky - pomůcky: novinový papír, papírové utěrky, bublinková fólie, 
potravinová fólie, alobal, vata, nůžky, izolepa, sklenice (bude sloužit jako “základ” 
termonádoby, ideálně stejně velká do každé skupiny), kádinka nebo nádoba s měrkou na 
horkou vodu.  
 
Další pomůcky a využitá technika: rychlovarná konvice, rychle reagující teplotní čidlo nebo 
nerezová teplotní sonda, měřicí rozhraní SPARKlink. 
 
Časová náročnost experimentu: cca 30 minut na konstrukci + 5 minut na měření + 30 minut 
na základy “marketingu”.  
 
Postup experimentu:  

 



1. Necháme děti vymyslet a konstruovat vlastní termosku z materiálů viz pomůcky výše.  
 
TIP: Motivujte děti soutěží o nejlepší technické řešení termonádoby, tj. která nejdéle udrží co 
nejvyšší teplotu.  
 

2. Mezitím zapneme rychlovarnou konvici, zapojíme nerezovou teplotní sondu a 
připojíme měřicí rozhraní (ideálně SPARKlink Air) k tabletu nebo počítači. Vybereme 
grafické zobrazení - graf, číslo a pole textu pro zapsání 
startovní/počáteční a 
koncové teploty.  

3. Nastavíme přesnou 
dobu trvání 
experimentu. V části 
Automatický Stop - 
podmínky: nastavíme 
Podmínku-Stop po 
trvání, a dále 
nastavíme Hodnotu 
(podle jednotky, např. 
180s, nebo 3 min. aj.). 

  
4. Pokud je termonádoba 

připravena, vložíme čidlo do 
nádoby, odměříme množství 
vody (čím více vody, tím 
pomaleji se bude ochlazovat), 
nalijeme ji do termonádoby a 
spustíme měření. 

5. Ve chvíli, kdy se měří 
změny teploty, zakreslí děti 
svou verzi termosky do svých 
badatelských deníků ve formátu 
schématu, včetně popisu 
jednotlivých částí, ze kterých je 
jejich termoska vyrobená. 

6. Po automatickém ukončení měření děti vypočítají rozdíl mezi počáteční a koncovou 
teplotou.  

 
TIP2: Malý početní úkol - jak dlouho vydrží voda v termonádobě, pokud potřebujeme vodu o 
teplotě 50°C? 
 
Badatelský deník:  

1) Děti do badatelských deníků zakreslí schéma vytvořené termosky.  
2) Vymyslí vlastní název (nikoliv termoska) = značka/logo.  
3) Zamyslí se nad základy marketingu, tj. propagace výrobku a jeho prodeje, včetně 

míst, kde by jej prodávali. 

 



 
Tato část je prospěšná pro uvědomění si, jak funguje svět kolem nás v každodenním životě. 
Pokud si nebudou vědět rady, připomeňme nějaký produkt, který každým dnem využívají, 
např. oblíbený slazený nápoj, nebo nějaká trendová hračka. 

 

Ochlazování nápojů.  
Tento pokus je velmi jednoduchý. žáci s jeho pomocí zjistí, že se odpařováním vody z 
namočených utěrek/ručníků ochlazuje okolní vzduch, a tím také nápoj v “obalené” lahvi.  
 
Pomůcky: Láhev s vodou nebo jakýmkoliv nápojem, hadr, utěrka nebo papírové ručníky.  
Je vhodné využít vodu, která má stejnou tělesnou teplotu, jako je v místnosti, aby jsme mohli 
sledovat změny. Před zahájením pokusu tedy nejdříve změříme teplotu místnosti a také 
teplotu připravené vody.  
 
Časová náročnost experimentu: příprava cca 5 minut + 10 minut měření+ 5 minut diskuze 
 

Postup experimentu:  
1. Připojíme měřicí 

rozhraní SPARKlink se 
zapojeným rychle reagujícím 
teplotním čidlem k počítači. 

2. Připravíme láhev s 
nápojem, obalenou mokrým 
hadrem/utěrkou/ručníkem.  

3. Spustíme SPARKvue a 
zvolíme možnost Sestavit. 
Vybereme šablonu pro 
zobrazení 3 oken - graf, číslo a 
textovou poznámku, kam 
zapíšeme teplotu nápoje při 
zahájení měření.  

 
POZOR: je vhodné pracovat s nápojem, nebo vodou, která má stejnou teplotu jako 
okolní prostředí, např. odstátou vodu, napuštěnou již v rámci minulého kroužku, tj. ne 
chlazené ani teplé nápoje.  
 

4. Nastavíme měření na co nejvyšší vzorkovací frekvenci (cca 100 Hz), ukončení sběru 
dat s podmínkou - 20 minut a nastavené vlastnosti potvrdíme.  

5. Před zahájením měření si žáci pokládají badatelské otázky a stanoví si svoji 
hypotézu.  

 
6. Vložíme teplotní čidlo a spustíme měření. Po ukončení sběru dat vyhodnotíme, jak se 

změnila teplota.  
 

 



Trochu to tu rozhýbeme aneb pohyb a magnetismus  
Cíl: žáci na několika pokusech zkoumají pohyb, je možné pohybovat s předměty s pomocí 
magnetů, a jak je ovlivňován strukturou povrchu. Dále  experimentují  s magnetickým polem, 
např. kde je jeho nejsilnější a nejslabší účinek, kde je jižní a severní pól apod. S pomocí 
senzoru magnetického pole zkoumají V závěru experimentální lekce propojíme 
magnetismus s elektřinou, čímž se naváže na další lekci.  
 
Využitá technika: SPARKlink Air, jehož 
součástí je čidlo napětí a proudu, senzor 
pohybu PS-2103A, senzor elektrického proudu 
PS-2115, senzor magnetického pole PS-2112 
 
Pomůcky: pomůcky viz každý z pokusů - viz 
níže.  
Metody výuky: samostatná práce, práce ve 
skupině, spolupráce žáků při konstrukci 
pomůcky pro experiment aj.  

 
 

Který magnet je nejsilnější?  
Tento jednoduchý experiment je určen k procvičení manipulace se senzorem magnetického 
pole. Dále si ukážeme, jak je to s magnetickým polem a sílou magnetů. Nejdříve do 
badatelských deníků připravíme tabulku, do které budeme zapisovat naměřenou sílu 
magnetu. Je také možné symbolicky nakreslit tvar magnetu. Dále odhalíme, kde má magnet 
nejsilnější, a kde nejslabší magnetické pole.  
 
Pro zpestření lze tento pokus doplnit ukázkou 
siločar z železných pilin.  
 
Ukázka siločar magnetického pole  
Tento pokus budeme realizovat s pomocí 
tyčového magnetu a železných nebo ocelových 
pilin na  papíře. Magnet umístíme pod prostředek 
bílého papíru, který postupně “pocukrujeme” 
ocelovými pilinami. Pokud nemáme k dispozici 
železné nebo ocelové piliny, můžeme využít obrázků nebo videí na internetu. Výsledek 
tohoto jednoduchého experimentu zakreslíme do badatelských deníků a obrázek zároveň 
popíšeme. Video experimentu najdeme např. na stránkách Vím proč - Magnetické pole 
magnetu. 
 
Pomůcky: 1 tyčový magnet pro 1. měření síly magnetického pole, dále různé magnety (ty si 
mohou přinést žáci z domova).  
 

 

https://www.vimproc.cz/?page=record&id=615
https://www.vimproc.cz/?page=record&id=615


Časová náročnost experimentu: 15 minut 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní (SPARKlink) k počítači a připojíme senzor magnetického 
pole. 

2. Nastavíme si grafické zobrazení čísla a jednotku gauss.  
3. Spustíme měření a přikládáním senzoru k různým místům tyčového magnetu 

zjišťujeme sílu magnetického pole. Měření ukončíme.  
4. Měření opakujeme s dalšími připravenými magnety a hledáme ten nejsilnější.  
5. Nezapomeneme do badatelského deníku zapisovat sílu jednotlivých magnetů.  

 
TIP: Připravíme pro žáci soutěž v hledání nejsilnějšího magnetu. Připravíme si několik stejně 
velkých neprůhledných krabiček, do kterých schováme několik menších kulatých různě 
silných magnetů, např. plastové obaly od hraček dětmi oblíbených čokoládových vajíček. 
Díky nim vytvoříme pro žáci soutěž v hledání nejsilnějšího magnetu. Do několika krabiček 
schováme i jiné předměty, než magnety např. šroubky nebo matice.  
___________________________________________________________________ 

 

Udrží silnější magnet více mincí?  
Jednou z vlastností magnetů je, že tzv. zmagnetizují kovové předměty, které tím získají 
vlastnosti magnetu. To si ukážeme s pomocí několika jednokorunových mincí, které na sebe 
s pomocí magnetů postavíme. Cílem je však zjistit, zda má síla magnetu vliv na počet mincí, 
které takto můžeme sestavit.  
Motivační videoupoutávka opět na stránkách Vím proč - Neposlušné mince.  
 
Pomůcky: alespoň 20 jednokorunových mincí, několik různě silných magnetů magnetů 
(případně můžeme využít více stejně silných magnetů).  
 
Časová náročnost experimentu: 15-20 minut 
 
Postup experimentu: Využijeme měření z předchozího experimentu a na každý magnet 
vyzkoušíme postavit mince hranami na sebe. V případě, že skládáme k sobě stejně silné 
magnety, ověřujeme s pomocí senzoru magnetického pole, zda se skládáním mění síla 
magnetu.  

 

Dráha pro magnetický vlak  
Na závěr dnešního experimentování si 
vyrobíme magnetický vláček, který projíždí 
měděným tunelem. a protože tím budeme 
vyrábět elektrický proud, a jsme v PASCO 
kroužku, budeme ho měřit s pomocí senzoru 
elektrického proudu.  
 

 

https://www.vimproc.cz/?page=record&id=615#?page=record&id=1820


Pomůcky: dostatečně dlouhý měděný drát, který stočíme do spirály, magnety (kulaté), 
baterii, dostatečně širokou trubici nebo tubu od šumivých tablet  
 
Vysvětlení, jak je možné, že magnetický vláček funguje, výborně představuje video 
Badatelna -- 17. díl: Jak funguje magnetický vláček?, který je k dispozici na YouTube na 
kanále Milujeme vědu. Podrobně popisuje, jak je nutné vláček vytvořit a připravit, aby byl 
funkční.  
 
Časová náročnost experimentu: 25 minut 
 
Postup experimentu:  

1) Nejdříve připravíme tunel pro vláček z měděného drátu. Vytvoříme tak cívku. 
Vezmeme středně velký válec, např. tubu od šumivých tablet a poctivě omotáváme 
měděný drátek kolem dokola. Je nutné točit stále stejným směrem, aby závity bylo 
možné případně na koncích spojit do jedné smyčky. Zatím ale nespojujeme.  

2) Připravíme si vláček - baterii, která má na obou koncích magnety (ideálně stejně 
velké, jako je průměr baterie). Musíme vybádat, jak má být magnet připnutý, aby se 
nám vláček tunelem sám pohyboval. Pokud se pohybuje, změříme, zda ním vláček 
vyrábí  

3) Připojíme měřicí rozhraní k počítači, do rozhraní připojíme senzor pro měření 
elektrického proudu a v programu SPARKvue nastavíme grafické zobrazení 
měřených dat v grafu a čísle.  

4) Banánky připojíme na konce vytvořené cívky a spustíme měření. Po naměření 
elektrického proudu můžeme diskutovat, zda ostatní skupiny naměřili stejné nebo 
odlišné hodnoty.  

5) Na závěr můžeme konce tunel propojit a například vytvořit i malé skokánky nebo 
mosty (je možné využít částí konstrukce ze sady pro pokusy s konstrukčními 
stavebnicemi).  

 
Poslední dva experimenty jsou velmi atraktivní pro roli paparazzi, a proto nezapomínáme po 
celou dobu experimentu buď fotit do následné prezentace a nebo tvoříme krátká videa. 

 

Má to šťávu! … aneb elektrická energie nejen v ovoci a zelenině  
Cíl: Cílem tohoto experimentu je si 
ukázat, že s pomocí ovoce a zeleniny 
můžeme získat malé množství 
elektrické energie. Jak to tedy celé 
funguje? a co je klíčem k úspěchu? 
Je možné opravdu nabíjet mobilní 
telefon s pomocí citrónu, brambory 
nebo červené papriky? Jak jsou na 
tom baterie, které koupíme v 
obchodě? Odpovídá popisek realitě?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOX6op7Lli4&list=PLhIxVIOJFQE2j1z1C2A6swZdq-nRbMNPl&index=18


Využitá technika: SPARKlink Air, jehož součástí je čidlo napětí a proudu, počítač s 
programem SPARKvue nebo tablet s aplikací SPARKvue.  
 
Pomůcky: různé baterie, ovoce a zelenina (citrón, banán, cibule, brambora, paprika), 
elektrody - měděný a zinkový drát, nebo železný hřebík, smirkový papír a papírové ubrousky 
na očištění elektrod .  
 
Metody výuky: skupinová práce při tvorbě různých galvanických článků - střídání rolí, kdy si 
každé dítě vyzkouší vytvořit vlastní galvanický článek. Do badatelského deníku si vytvoří 
tabulku s údaji jednotlivých měření napětí různých baterií, a dále překreslí schéma vyrobené 
konstrukce galvanického článku, včetně popisků. 
Také zkusí vymyslet princip fungování galvanického článku a co ovlivňuje naměřené napětí.  
 
 

 

Měření zdrojů energie  
Měření a srovnávání výsledků na různých zdrojích energie. Před zahájením experimentu se 
očistí elektrody smirkovým papírem. Při výměně elektrod z ovoce a zeleniny je potřeba 
vytažené elektrody očistit vlhčeným papírovým ubrouskem. Pozor na dodržení polarity 
elektrod - jinak jsou výsledná měření mínusová.  
 
Motivace k experimentování: Je možné nabíjet mobilní telefon s pomocí citrónu? Nebo si 
vyrobit vlastní baterie? Jsou videa, uveřejněna na toto téma na sociální síti YouTube 
pravdivá? S pomocí senzoru (čidla) napětí si žáci vše v praxi ověří sami.  
 
Časová náročnost experimentu: 45 minut + 10 minut diskuze 
 
Postup experimentu:  

1. Připojíme měřicí rozhraní (SPARKlink) k počítači. 
2. Připojíme rychle senzor napětí a vybereme grafická zobrazení pro daná měření. 
3. Zvýšíme frekvenci sběru dat na cca 50-100 Hz.  
4. Nejdříve měříme napětí připravených baterií a porovnáváme naměřené hodnoty s 

uvedenými údaji.  
TIP: Toto měření lze vyzkoušet také s nabíjecími bateriemi před a po nabíjení a 
sledovat, jak rychle se baterie nabije na “plnou kapacitu”.  
 

5. Před zahájením měření si žáci pokládají badatelské otázky:  
“Jaké napětí vyrobíme s pomocí citrónu?.”; “Bude silnější napětí na citrónu nebo 
jiném ovoci?”; apod.  

6. Stanovení hypotézy: 
Naměřené napětí bude stejné nejvyšší na citrónu.  

 
7. V další fázi experimentování je příprava “konstrukce” galvanického článku z citrónu 

(a následně dalších druhů ovoce a zeleniny).  

 



a. Do připraveného citrónu (stačí ½ citrónu pro skupinu) nejdříve zapíchnou 
očištěný měděný a železný drátek, které fungují jako elektrody. Případně se 
smirkovým papírem nejdříve odstraní oxidované části z předchozích měření, 
nebo papírovým ubrouskem “šťáva” z použitého ovoce a zeleniny.  

b. K elektrodám se pevně přiloží konce senzoru (čidla) napětí - k železnému 
drátku černý a k měděnému drátku červený.  

 
8. Postupně vytváříme galvanický článek z dalších různých druhů ovoce a zeleniny a 

naměřené hodnoty porovnáváme v tabulce.  
9. Závěrem ověříme naši hypotézu a vyhodnotíme, které ovoce a zelenina nám 

poskytlo nejvíce energie.  
 
TIP: žáci si mohou své budoucí galvanické články přinést z domova - především ovoce a 
zeleninu. Ze zkušenosti je ale vhodné, aby učitel část materiálu a pomůcek pro experiment 
zajistil.  

 
 

Voda a její proměny aneb skupenství, vypařování a kondenzace  
 
Cíl: Cílem této lekce je představit si různé formy vody v jednotlivých skupenstvích, jak se od 
sebe liší a prodiskutovat, jaka je jejich úloha v přírodě, tedy vysvětlit si princip koloběhu vody 
v přírodě.  

 
Motivace: K čemu je dobra voda v přírodě a 
jak se využívá?  Co je koloběh vody stručně 
představuje video, které je k dispozici na 
YouTube: Multimediální interaktivní učebnice 
MIUč+ Zeměpis 6.2 (Přírodní obraz Země) - 
animace oběh vody.  
 
Do badatelských deníků si žáci nakreslí 
jednoduché schéma koloběhu vody.  
Následuje diskuze nad následujícími otázkami:  
 
Trvání této části: 15 minut 
 
Jaká máme skupenství vody? a jak se 

postupně mění? Ve kterých částech koloběhu vody se s nimi můžeme setkat a v jaké formě?  
Co je vypařování a jak se projevuje? Při jaké teplotě se začne voda vypařovat?  
Naopak co je kondenzace a co ji ovlivňuje? Jaký je český název pro pojem kondenzace? 
 
Tyto pojmy žáci hledají na internetu - porovnají více zdrojů a z nich udělají sumarizaci, který 
pojem se týká příslušné lekce. Vše si krátce zapíší do badatelských deníků  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU
https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU
https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU


Využitá technika: měřicí rozhraní SPARKlink/Airlink, počítač/tablet, teplotní čidlo = 
nerezová teplotní sonda (PS-2153, nebo součást senzoru obecná chemie PS-2170) - je 
možné zapojit přímo do měřicího rozhraní SPARKlink, nebo rychle reagující teplotní čidlo 
(součást měřicího rozhraní SPARKlink/Air).  
 
Pomůcky: rychlovarná konvice, sklenice, skleněná deska nebo zrcátko, led, ledovou tříšť 
nebo sníh, tmavý papír nebo kus tmavé látky (jako pozadí pro sledování vodní páry) 
potravinová fólie, lepicí páska, fén, květina v květináči, igelitový sáček, lampa se silnou 
žárovkou (zdroj tepla), sůl.  
 
Metody výuky: pokus, individuální i skupinová práce, vyhledávání informací na internetu a 
jejich zpracování.  

 

Je var vody opravdu 100°C? 
Velmi jednoduchý a rychlý pokus, na kterém se ověří, zda voda při varu dosáhne teploty 
100°C. Zároveň budeme během pokusu sledovat, při jaké teplotě (cca) se mění kapalné 
skupenství na plynné.  
 
TIP: Pokus lze také realizovat od začátku s ledem nebo sněhem vloženým do rychlovarné 
konvice a sledovat tak všechna tři skupenství, tj. tání z pevného skupenství do kapalného, a 
poté vypařování z kapalného do plynného.   
 
Časová náročnost experimentu: 15 minut 
 
Postup experimentu: 

1. Nejdříve připojíme teplotní čidlo (nerezovou teplotní sondu) přímo do měřicího 
rozhraní SPARKlink a propojíme jej s počítačem.  

2. Připravíme grafické rozhraní programu SPARKvue - zobrazení v grafu, čísle, 
popřípadě v analogovém měřáku. Vybereme měření teploty (SPARKlink) do všech 
grafických zobrazení.  

3. Do pozadí rychlovarné konvice umístíme tmavý papír, nebo kus tmavé látky  
4. Do připravené rychlovarné konvice nalijeme vodu, vložíme do ní čidlo teploty a chvíli 

počkáme. 
 
Badatelské otázky pro děti: “Proč chvíli čekáme, než se začne měřit?”, “Vypne se 
rychlovarná konvice, pokud nezavřeme víko?”  
 
Dále budeme pozorně sledovat, kdy se začne voda vypařovat. žáci se mohou pokusit 
stanovit hypotézu na základě jejich předpokladu, např. “Voda se začne vypařovat až v 
okamžiku, kdy se vaří, tj. bublá.”  
 

5. Poté zapneme měření a zároveň konvici, kterou ponecháme otevřenou. Sledujeme, 
co se děje s teplotou, při jaké teplotě se začíná z vody “pářit”, a kdy začne voda 
tzv.vřít (vařit), tedy kdy dosáhne bodu varu.  

 



 
TIP2: Vliv na teplotu, při které dochází k varu vody, má také aktuální tlak vzduch. Pokuste se 
tento experiment realizovat kromě této i v několika dalších lekcích, pokaždé s měřením tlaku 
vzduchu s pomocí barometru (součást senzoru pokročilá chemie PS-2172) a vyzkoumat, 
zda je toto tvrzení pravdivé. Můžete také vyzkoušet vodu vařit v různých učebnách v různých 
patrech školy a vyzkoušet, zda bude mít na teplotu vliv tlaku vzduchu s rozdílem pár metrů.  

 

Kondenzuje vodní pára rychleji na teplém, nebo studeném povrchu?  
Pokus se skládá ze dvou částí. V první je cílem názorně si ukázat, co to znamená, že vodní 
pára kondenzuje. K tomu bude zapotřebí nějaká sklenice, nebo zrcátko, na jejichž povrchu 
bude kondenzace patrná. Ve druhé se bude měřit, zda na chladnějším povrchu dochází ke 
kondenzaci rychleji.  

 
Časová náročnost experimentu:  
20 minut 
 
Postup experimentu: 

1. Pro následující 
experiment zachováme 
připravenou techniku a grafické 
rozvržení pro sběr dat v 
programu SPARKvue stejně, jako 
v případě pokusu č.1.  

2. Do připravené rychlovarné 
konvice nalijeme vodu, vložíme 

teplotní čidlo, zapneme ji a zároveň spustíme měření. Nad konvici umístíme sklenici, 
kterou držíme v ochranných rukavicích. 

 
POZOR: Buďte opatrní při manipulaci se sklenicí nebo zrcátkem, kam se zachycuje vodní 

pára! Použijte rukavice! Obrázek ukazuje, 
jak by to být nemělo! 
 

3. Pokládáme badatelské otázky: “Kde 
se kapky vody vytvoří dříve?”, “Co má na 
tvorbu kapek vliv?”  

4. Stanovujeme hypotézu: “Kapky se 
dříve vytvoří na chladnějším povrchu”.  
 

5. Jakmile se nám na skle vytvoří 
kapky vody, můžeme experiment ukončit.  

6. V experimentu pokračujeme tím, že 
na dno sklenice připevníme sáček s 
nadrceným ledem a postup opakujeme.  

 



7. Porovnáme obě měření a zjišťujeme, ve kterém případě se kapky vytvořily dříve. 
Diskutujeme, proč tomu tak je.  

 
Vysvětlení: Změna plynné látky na kapalnou se nazývá kondenzace = kapalnění. Při 
kapalnění dochází k tomu, že se molekuly shlukují a začínají vytvářet kapičky. Aby se 
molekuly mohly shluknout, je třeba mít dostatečně nízkou teplotu. Nejčastěji se setkáváme s 
kapalněním vodní páry. Všechny obláčky, které pozorujeme – nad hrncem, při dýchání v 
chladu, nejsou vlastně pára, ale je to vysrážena mlha. Vzniká tam, kde se vzduch 
dostatečně ochladí. Můžeme pozorovat, když vyndáme skleničku z ledničky – je dostatečně 
studena a na jejím povrchu se vysráží pára obsažena ve vzduchu. 
 

 

Reakce ledu nebo sněhu se solí  
Proč se v zimě solí silnice? a jaký to má vliv na změnu teploty vody? To jsou badatelské 
otázky, které se během experimentu pokusí zodpovědět. 
 
Pomůcky: rozdrcený led nebo sníh, sůl, polévková lžíce.  
 
Časová náročnost experimentu: 5-10 
minut 
 
Postup experimentu: 

1. Senzor teploty nebo 
rychlereagující teplotní čidlo 
(součást rozhraní SPARKlink 
Air) vložíme do nádoby s 
rozdrceným ledem nebo 
sněhem a zapojíme ho do 
měřicího rozhraní.  

2. V programu SPARKvue 
nastavíme zobrazení grafu a 
čísla a spustíme měření.  

3. Vyčkáme cca 30 vteřin a sledujeme změny teploty - postupné rozpouštění ledu nebo 
sněhu.  

4. Do nádoby s ledem vsypeme 1 polévkovou lžíci soli a poctivě směs zamícháme. 
Kromě změny teploty v grafu dotekem zkoušíme ověřit teplotu nádoby s ledem nebo 
se sněhem.  

 
Vysvětlení: Teplota tání ledu za normálních podmínek je 0 °C. Pokud do něj ale přidáme 
nějakou vhodnou příměs (v tomto případě sůl), jeho teplota tání klesne, podle množství 
přidané soli, až na přibližně -21 °C. Směs sněhu a soli je tedy při teplotě 0 °C nad svou 
teplotou tání – sníh začne tát. Na tento děj se spotřebovává teplo a to se projeví snížením 
teploty směsi. Výsledkem je směs, která má sice teplotou nižší než 0 °C, ale je z velké části 
roztátá – na chodnících není uklouzaný sníh, ale „břečka“, kterou lze snáz uklidit. V praxi 

 



silničáři na sníh nesypou tolik soli, aby dosáhli teploty tání -20 °C, metoda je proto použitelná 
do venkovní teploty vzduchu přibližně -6 °C 
(Zdroj: FyzWeb - Proč se solí silnice?) 

 

Budiž světlo aneb intenzita a spektrum světla 
Cíl: Co je světlo a můžeme jej nějak měřit? Jak se od sebe liší intenzitou denní světlo, světlo 
zářivky nebo plamene ohně?  
 
Využitá technika: PASCO senzor měření intenzity světla (PS-3213). 
Pomůcky: lampička se silnou žárovkou (60-100W), sirky a svíčka nebo zapalovač, baterka s 
diodovým světlem (čelovka) a jiné zdroje světla, sluneční brýle, různě barevné papíry (černý, 
bílý, modrý, červený),  
 
Metody výuky: samostatná práce v malých skupinách v kombinaci společné práce a 
demonstrační metody výuky (pokus č. 3). 
 
___________________________________________________________________ 

Měření intenzity světla různých zdrojů 
Při tomto experimentu si nevysvětlujeme, co vlastně světlo je, 
ale pouze se učíme pracovat se senzorem, který nám pomáhá 
měřit tzv. intenzitu světla. Pracujeme tedy s tím, co je kolem nás 
běžné a je součástí našeho každodenního života.  
 
Který zdroj světla má největší intenzitu? To je cílem tohoto 
jednoduchého experimentu. Nejdříve žáci v badatelském deníku 
sestaví stupnici intenzity světla podle svého předpokladu, a 
teprve poté měří a ověřují, zda měli správný odhad. Naměřené 
výsledky zapisují vedle svých odhadů. Co se týče intenzity 
denního světla, samozřejmě závisí na podmínkách konkrétního 
dne.  
  
Časová náročnost experimentu: 10 minut  
  
Postup experimentu: 

1) Připravíme si různé zdroje světla - denní světlo, lampička 
s klasickou žárovkou (čím výkonnější, tím lepší), svíčka a zapalovač nebo sirky.  

2) Připojíme měřicí rozhraní k počítači. Na senzoru pozorně nastavíme měření intenzity 
světla podle typu zdroje - světlo ohně/světlo zářivky/ přirozené světlo.  

3) V programu SPARKvue nastavíme grafické zobrazení grafu, čísla, případně i 
měřáku, a spustíme měření.  

4) Postupně přikládáme senzor k různým zdrojům světla a měříme intenzitu světla. 
Naměřené výsledky žáci zapisují do badatelského deníku do připravené stupnice.  

 

 

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=160


TIP: s pomocí senzoru intenzity světla je možné vyhledávat v okolí různé zdroje světla a 
srovnávat jejich intenzitu - různé druhy žárovek, zářivek, různé diody apod.  

 

Pomáhají sluneční brýle proti slunečnímu záření?  
K čemu jsou dobré sluneční brýle a proč se nosí? Jak moc chrání sluneční brýle lidský zrak? 
Jsou mezi různými brýlemi rozdíly? a jak je to s intenzitou osvětlení u různě barevných brýlí, 
kterých využívají například cyklisti - průhledné, oranžové, hnědé, černé nebo tzv. 
zrcadlovky?  
Tento experiment je ideálně měřit venku za plného slunce, ideálně v létě. Pro porovnání 
rozdílů mezi brýlemi však můžeme využít také zdroj umělého světla - např. baterka se silným 
a výrazným světlem. žáci si přinesou vlastní sluneční brýle, případně členů své rodiny.  
  
Časová náročnost experimentu: 15 minut  
  
Postup experimentu: 

1) Využijeme připojeného senzoru světelné intenzity z předchozího měření, včetně 
nastavení grafického zobrazení.  

2) Pro přehlednost naměřených dat ta původní vymažeme:  
a) Po ikonou Nástroje experimentu se nachází nabídka 

Správa dat/Správa průběhů.  
b) Pro celkové “vyčištění” pro nové měření zvolíme Smazat 

všechny průběhy a dále tlačítko OK.  
3) Spustíme měření a postupně přikládáme před senzor, který je namířen proti zdroji 

světla, vybrané sluneční brýle. POZOR: na tlačítko podle typu zdroje světla. Každé 
měření děláme zvlášť.  

 
TIP: Sbírat jednotlivé hodnoty lze také s pomocí manuálního sběru dat a grafického 
zobrazení tabulky. Nastavení lze změnit pod symbolem Nastavení vzorkování (vpravo), v 
nabídce změníme Periodicky na Manuálně a potvrdíme OK.  

 

___________________________________________________________________ 

Opravdu na barvě záleží?  
Několik motivačních otázek na začátku tohoto experimentu:  

- Která barva oblečení je vhodnější na putování v poušti?  
- Proč se skleníky barví bílou barvou?  
- Bude větší teplo v bílém nebo černém autě?  

Naše domněnky zapíšeme do badatelského deníku, a poté ověříme následujícím 
experimentem.  
 
Využitá technika: bezdrátový senzor teploty (PS-3201) 
 

 



Časová náročnost experimentu: 10 minut  
  
Postup experimentu: 

1) Připravíme zdroj světla - lampa se žárovkou 60-100W a barevné papíry.  
2) Propojíme senzor s programem SPARKvue a nastavíme potřebné grafické zobrazení 

(graf a číslo). Zároveň si připravíme badatelský deník, do kterého zapisujeme 
naměřené hodnoty.  

3) Před rozsvícením lampy položíme pod vybranou barvu papíru senzor teploty a 
spustíme měření.  

4) Lampu skloníme cca 20 cm nad papír a rozsvítíme ji na cca 1 minutu. Po uplynutí 
této doby lampu vypneme a okamžitě ukončíme měření. Hodnotu zapíšeme do 
badatelského deníku.  

5) Měření opakujeme s každým papírem zvlášť.  
 
POZOR: Při manipulaci s lampou s velmi silnou žárovkou může dojít k popálení, protože aby 
byly podmínky co nejvíce stejné, necháme před  prvním měřením lampu svítit po dobu 1 
minuty, aby se nám lampa “předehřála”.  

 

Tlaku, netlač tak! … aneb hrátky s barometrem 
Cíl: Co je a jak vlastně funguje barometrický tlak kolem nás. a co vlastně na nás a kolem 
nás tlačí? Co se stane s tlakem, když klesá množství kyslíku a kdy zase tlak vzniká?  
 
Využitá technika: PASCO senzor pro měření tlaku - součástí chemického senzoru 
PS-2172, počítač nebo tablet, měřící rozhraní (SPARKlink Air), rychle reagující teplotní čidlo 
(součástí “linků”). 
 
Pomůcky: badatelský deník, pastelky, tužky, uzavíratelná nádoba, svíčka a sirky, papír pro 
“hoření”, sklenice nebo kádinky, jedlá soda (na více skupin alespoň dva sáčky), láhev octa, 
stříkačka (na nabrání přesného množství octa - součást chemického senzoru). 
 
POZOR: Vzhledem k manipulaci s ohněm je nutné dodržovat bezpečnost práce!  
 
Metody výuky: principy badatelské výuky, střídání realizace pokusu společně a práce v 
malých badatelských týmech, včetně sdílení a diskuze nasbíraných dat, sběr fotografických 
materiálů (doporučené zařízení z Centra robotiky) + střídání role “paparazzi”.  
 
V této kapitole se nachází větší množství nápadů na pokusy s měřením tlaku vzduchu. 
Některé lze realizovat v poslední 16. lekci. Jedna se například o měření tlaku při reakci jedlé 
sody a octa, kterou můžeme spojit s výrobou malých papírových raket. 
 
Motivace při zahájení experimentování: Na začátku experimentování a před zahájením 
pokusů nejrychleji ověříte, že barometrický tlak kolem nás existuje tak, že se žáci s 
připojeným senzorem pro měření tlaku (chemický senzor PS-2170) proběhnou po schodech 
nahoru a dolů. Sami pak popíší v souvislostech, co se s tlakem kolem nich při tomto pohybu 
dělo.  

 



Dalším velmi jednoduchým experimentem je také jednoduchý pokus se sklenicí vody a listu 
papíru. Motivační video volně dostupné na YouTube - např. School Action.  
Sami žáci pak vyvodí, co to ten tlak vlastně je, jak souvisejí oba dva pokusy. Informace a 
pokus  samotný mohou žáci překreslit do badatelského deníku.  
 
Realizace pokusu s vodou - pomůcky: sklenice, připravena láhev s vodou, list papíru 
(A5/A6). Doporučení pro uskutečnění pokusu v blízkosti umyvadel, nebo nádob, které 
případně vodu zachytí.  
 
Časová náročnost experimentu: 15 minut. 

 

Atmosférický tlak v nádobě při zapálení svíčky 
Připravíme dostatečně velkou uzavíratelnou nádobu (např. plastový box), do které můžeme 
“neprodyšně” zavřít svíčku, nebo sklenici, ve které bude hořet zapálený kus papíru. Do 
nádoby/boxu vložíme také měřicí rozhraní se senzorem pro měření tlaku. Pokus je pro 
“náročnost” pomůcek vhodné realizovat ve větší skupině, kdy mají žáci rozděleny role - 
nastavení a ovládání techniky, manipulace s dalšími pomůckami (oheň, víko krabice) a 
záznam na fotoaparát/mobil/tablet.  
 
Časová náročnost experimentu: 25 minut. 
 
Postup experimentu:  

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

Doporučuji graf a číslo pro zobrazení křivky změny tlaku. 
 

3. Před zahájením měření si žáci pokládají badatelské otázky:  
“Co se stane s plamenem svíčky”, “Jak se změní tlak v nádobě” apod.  

4. Stanovení hypotézy:  
Atmosférický tlak v nádobě klesne. 
 

5. Spustíme měření, zapálíme svíčku a uzavřeme nádobu.  
6. Sledujeme co se děje: s plamenem svíčky a tlakem v nádobě.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oALMs_y7zeE


7. Po cca 3-5 minutách ukončíme měření a vyhodnotíme. Potvrdila se stanovena 
hypotéza?  

 
Badatelský deník:  
Zapsat pokládané otázky a stanovenou hypotézu. Pokud se pokus nepodařil, nebo některá 
část nebylo dostatečně názorná, napsat návrhy na úpravu pomůcek, využitých při realizaci 
(např. zkušenost s příliš velkým uzavíratelným boxem, kdy se změna tlaku neprojevila). Po 
měření si žáci překreslí křivku grafu, včetně veličin a jednotek.  
 

 

Pokus s uvařeným vejcem 
V rámci tohoto pokusu se na chvíli staneme kouzelníky a s pomocí tlaku dostaneme vařené 
vejce do láhve, jejíž hrdlo má menší průměr, než má naše uvařené vejce. Jak a díky čemu 
se nám to podaří?  
 
Nezapomene rozdělit role - ten, kdo ovládá techniku, kdo manipuluje s otevřeným ohněm, 
kdo se stane “přikladačem vařeného vejce, a kdo celý “kouzelnický trik” zaznamenána buď v 
podobě fotografií, nebo videa.  

 
POZOR: Manipulace s otevřeným 
ohněm může být nebezpečná!  
 
Pomůcky: uzavíratelná láhev, která má 
širší hrdlo velké tak, aby mohlo “projít 
skrz” uvařené vejce (např. od zeleného 
čaje - viz obrázek, mléka apod.), a ve 
spodní části je k lahvi neprodyšně 
připojena plastová hadička s 
konektorem, který se připojí k části 
senzoru tlaku (Pressure) - součást 
chemického senzoru PS-2172, papír, 
sirky a uvařené vejce (alespoň dvě, 
pokud se první pokus nepodaří).  
 
Hypotéza: “Tlak v lahvi se prudce sníží, 
tj. vznikne silný podtlak, který vejce 
“vcucne” do lahve.”  

 
Časová náročnost experimentu: 20 minut. Opět je vhodné pokus realizovat ve větší skupině 
a prostřídat role dětí.  
 
 
Postup experimentu:  

 



1. Připojíme potřebný senzor do měřicího rozhraní, nastavíme grafické zobrazení (graf 
a číslo) v programu SPARKvue.  

2. Zkontrolujeme uchycení plastové trubice k lahvi a k senzoru, případně utěsníme.  
3. Spustíme měření a rovnou nastavíme Přizpůsobení velikosti grafu na zobrazení dat 

přes celý graf.  
4. Zapálíme kousek papíru, vhodíme do lahve a okamžitě na hrdlo vložíme uvařené 

vejce.  
5. Sledujeme, co se děje s tlakem během experimentu a jak na to reaguje vejce.  
6. Na závěr z naměřených dat vyhodnotíme, zda byla naše hypotéza správná.  

 
 

  

 



Prostor pro vlastní poznámky:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


