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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

1.1 POZORUJEME A ZKOUMÁME LÁTKY

Úkol 1 – Změna teploty při vypařování

Špičky teploměrů obal vatou. Na začátku je na všech teploměrech stejná teplota. Jak se 
bude měnit teplota, kterou naměříš na teploměrech, když namotanou vatu postupně na-
močíš do připravených kádinek s vodou, acetonem a etanolem?

Na teploměru naměřím hodnotu:

Vata namotaná na 
teploměru

Očekávaná teplota
Neměřil jsem Průběh děje

vyšší nižší stejná

S vodou

S acetonem 
(odlakovačem)

S etanolem (lihem)

Úkol 2: Rychlost vypařování

Která kapka zmizí rychleji?

1 – nejrychlejší 3 – nejpomalejší

Kapka Očekávám Neměřil jsem Průběh děje

Vody

Acetonu 
(odlakovače)

Etanolu (lihu)

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Vysvětli, jak závisí naměřená teplota na jednotlivých teploměrech od rychlosti, se kterou 
kapka zmizela.

Pozorovali jsme děj, při kterém se kapalina změnila na plyn. Jak se nazývá děj, který jsme 
sledovali?

Úkol 3: Rychlost vypařování běžně dostupných kapalin

Seřaď kapaliny, které běžně používáš v domácnosti podle rychlosti vypařování.

1 – nejrychlejší 5 – nejpomalejší

Očekávám Pozoroval jsem Průběh děje

Olej

Voda

Alkohol

Šťáva

Ocet
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Úkol 4: Děje, které ovlivňují rychlost vypařování

Rychlost vypařování závisí na vnějších podmínkách. Doplň do tabulky, jak si myslíš, že se 
zvětší rychlost vypařování etanolu (lihu) a své domněnky ověř.

Očekávám Pozoroval jsem Průběh  
pozorování

Zvýšení teploty okolí ANO NE ANO NE

Snížení teploty okolí ANO NE ANO NE

Zvýšení teploty lihu ANO NE ANO NE

Snížení teploty lihu ANO NE ANO NE

Zvětšení odpařovací plochy 
(rozprostření kapky)

ANO NE ANO NE

Zvětšení proudění vzduchu ANO NE ANO NE

V uzavřené nádobě ANO NE ANO NE

S odpařováním se setkáváme každý den. Vysvětli, jak se co nejrychleji vysuší dlouhé vlasy. 

Kromě vysušení vlasů dochází k vypařování i při sušení prádla. Vysvětli, jak sušička prádla 
urychluje vypařování.

Vysvětli na příkladech, zda dochází k vypařování za všech podmínek (mráz/teplo, sucho/
vlhko ...).
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

1.2 VODA NENÍ JEN NA PITÍ

Úkol 1: Tání ledu ve směsi se solí

A) Nadrcený led smíchej s kuchyňskou solí v poměru 3:1. Tedy ke třem hmotnostním 
dílům ledu přidej jeden hmotnostní díl kuchyňské soli. Jak se bude měnit teplota 
směsi v misce v závislosti na čase?

Čas (min) Očekávám, že naměřím teplotu (°C) Naměřená teplota (°C)

Při smíchání ledu  
a kuchyňské soli

Po 0,5 min

Po 1 min

Po 1,5 min

Po 2 min

Po 2,5 min

Po 3 min

Po 3,5 min

Po 4 min

Po 4,5 min

Po 5 min

B) Do menší misky nebo kádinky vlož igelitový sáček. Do sáčku nalij džus nebo vodu 
se šťávou a kádinku postav do misky se směsí ledu a kuchyňské soli. Misku zabal do 
utěrky nebo hadru a nech ji stát na pracovním stole alespoň po dobu 20 minut.

Co se stane s džusem nebo s vodou se šťávou, kterou necháš stát v misce se směsí ledu 
a kuchyňské soli?

Kde bys využil tento pracovní postup?
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Vysvětli pozorovaný děj.

Úkol 2: Tání kostek ledu s různou koncentrací vody

Připrav si tři kádinky a naplň je do jedné poloviny vodou z vodovodu se stejnou teplotou 
(teplotu přeměř teploměrem). Vhoď současně do každé kádinky jednu různobarevnou 
kostku a současně začni měřit čas. 

Která kostka se rozpustí nejrychleji?

předpokládám pozoruji

Poznamenej časy, za které se jednotlivé kostky rozpustily.

Vyslov hypotézu, která zdůvodní pozorovaný děj.
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Kde se s tímto dějem potkáš v praxi? 

Úkol 3: Povrchové napětí

Kolik předmětů hodím do skleničky nebo kádinky se studenou vodou?

předpokládám pozoruji

Jaký je tvar hladiny vody v kádince nebo skleničce se studenou vodou?

Tvar hladiny vody v skleničce nebo kádince před vhozením předmětu/ů

předpokládám pozoruji

Tvar hladiny vody v skleničce nebo kádince po vhozením předmětu/ů

předpokládám pozoruji
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Tvar hladiny vody v skleničce nebo kádince po vhození předmětu/ů  
a přidání několika kapek saponátu

předpokládám pozoruji

Co se změní, pokud použijeme teplou vodovodní vodu?

předpokládám pozoruji

Kde se tyto vlastnosti vody a povrchově aktivní látky využívají v praxi?

Uveď další povrchově aktivní látky, které znáš.
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

1.3 VZDUCH OKOLO NÁS

Úkol 1: Váha vzduchu

A) Dýchání na sklo nebo zrcadlo:

Co se stane, když dýchnu na kapesní zrcátko nebo sklíčko?

předpokládám pozoruji

B) Váha vzduchu:

Má vzduch nějakou hmotnost?

předpokládám pozoruji

Proč si na nafukování balónku použil pumpu a nenafoukal jsi ho rovnou vzduchem 
z plic?

Jakou chemickou sloučeninu si dýchnutím na sklo dokázal? Jak bys dokázal tuto chemic-
kou sloučeninu ve vzduchu kolem tebe?
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Co se stane s pěnovým bonbonem v injekční stříkačce,  
v níž vzduch působí menší tlakovou sílou?

předpokládám pozoruji

v níž vzduch působí větší tlakovou sílou?

předpokládám pozoruji

Jak to, že nevnímáme hmotnost vzduchu?

Úkol 2: Čajová svíčka (Kyslík ve vzduchu, Oxid uhličitý)

Co se stane, když položím čajovou svíčku na hladinu vody?

předpokládám pozoruji

Co se stane, když přiklopím čajovou svíčku na talíři s vodou kádinkou?

předpokládám pozoruji
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Co se stane s hladinou vody uvnitř kádinky nebo skleničky při hoření svíčky?

předpokládám pozoruji

Proč svíčka zhasla?

Vymysli, jak bys tento pokus využil v praxi.

Co se stane se svíčkami, když učitel do pneumatické vany  
začne zavádět vznikající plyn?

předpokládám pozoruji

Co se stane s vápennou vodou, do které učitel zavádí vznikající plyn?

předpokládám pozoruji
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Co se stane s vápennou vodou, do které vdechneš vzduch z plic?

předpokládám pozoruji

Jaké bylo pořadí zhasínajících svíček? Vysvětli, proč tomu tak bylo.

Jaký plyn učitel zaváděl do pneumatické vany a kádinky s vápennou vodou? 

Jaký plyn je obsažen ve vydechovaném vzduchu?

Jaké jsou vlastnosti toho plynu a kde se využívají v praxi? 
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

1.4 KOVY V NAŠEM ŽIVOTĚ

Úkol 1: Hustoty kovů

Tabulka 1: Tabulka kovů

Vzorek 
číslo

Vzhled  
(barva, lesk)

Tvrdost  
1 nejměkčí  
3 nejtvrdší

Předpokládám,  
že daný kov je:

Určil jsem, že daný 
kov je:

1

2

3

Tabulka 2: Tabulka zjištěných hodnot

Vzorek 
číslo

m
hmotnost předmětu (g)

V1
objem vody ve válci (ml)

V2
objem vody ve válci 

s předmětem

1

2

3

Tabulka 3: Výpočetní tabulka

Vzorek 
číslo

Objem předmětu 
(ml)

V = V2 – V1

Objem předmětu 
(cm3)

1ml = 1 cm3

Hustota 
g

cm3( (
m
vρ

Hustota 
kg
m3( (

1 g
cm3  = 1 000 kg

m3

1

2

3

Vymysli, jak souvisí hustota kovu s jeho použitím v praxi?
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Jak bys vysvětlil, že hustota slitin kovů je v rozmezí mezi hustotami čistých kovů?

Jak bys určil, kterého kovu je ve slitině dvou kovů více?

Jak souvisí tvrdost kovu s jeho hustotou?

Úkol 2: Magnetické vlastnosti kovů a slitin

Kov

Vzorek 
číslo Vzhled – barva, lesk

Bude magnetem 
přitahován  
ANO/NE

Byl magnetem 
přitahován  
ANO/NE

Kov

1

2

3

Slitina

Vzorek 
číslo Vzhled – barva, lesk

Bude magnetem 
přitahován  
ANO/NE

Byl magnetem 
přitahován  
ANO/NE

Slitina  
a její složení

4

5

6
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Jak se projevilo složení slitiny kovů na jeho magnetických vlastnostech?

Kde se v domácnosti využívají magnetické vlastnosti kovů a jejich slitin?

Úkol 3: Chemické vlastnosti kovů

A) Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou

Kovy pokryté vrstvičkou svých oxidů
Vzorek 

číslo
Kov Předpokládám Pozoroval/a jsem

1 zinek

2 železo

3 měď

4 hliník

Kovy očištěné smirkovým papírem (bez vrstvičky svých oxidů)
Vzorek 

číslo
Kov Předpokládám Pozoroval/a jsem

5 zinek

6 železo

7 měď

8 hliník
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

B) Dlouhodobé působení vodných roztoků na kovy

Kovy vystavené dlouhodobému působení vody  
(bez vrstvičky svých oxidů)

Vzorek 
číslo

Kov Předpokládám Pozoroval/a jsem

1 zinek

2 železo

3 měď

4 hliník

Kovy vystavené dlouhodobému působení octu  
(bez vrstvičky svých oxidů)

Vzorek 
číslo

Kov Předpokládám Pozoroval/a jsem

5 zinek

6 železo

7 měď

8 hliník

Zdůvodni, proč se na výrobu střešních krytin používá měď.

Jaký je rozdíl mezi měděnkou a rzí?
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Jak bys zabránil/a korozi železa?

Vymysli, jak ochránit železo (ocel) proti rezivění, aniž by se použil ochranný nátěr?

1.5 SVĚTLO

Úlkol 1: Bílé a barevné světlo

Pozorujte barevné spektrum různých světelných zdrojů pomocí odrazu světla na CD  
disku.

Zdroj světla Popis spektra (pozorované barvy a jejich pořadí, mezery ve spektru)

Slunce

Žárovka

LED  
„žárovka“

Úsporná 
„žárovka“  
kompaktní 
zářivka
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Zdroj světla Popis spektra (pozorované barvy a jejich pořadí, mezery ve spektru)

Displej mobilu

Laserové  
ukazovátko

Pozorujte barevné spektrum různých světelných zdrojů pomocí optického hranolu 
 (volitelně).

Zdroj světla Popis spektra (pozorované barvy a jejich pořadí, mezery ve spektru)

Slunce

Žárovka

LED  
„žárovka“

Úsporná 
„žárovka“  
kompaktní 
zářivka

Displej mobilu

Laserové  
ukazovátko

Pozorujte barevné spektrum duhy (sluneční světlo procházející dešťovými kapkami).

Zdroj světla Popis spektra (pozorované barvy a jejich pořadí, mezery ve spektru)

Slunce (duha)
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Úkol 2: Zákon odrazu

Odhadněte, jak se bude světelný paprsek odrážet od zrcadla. Načrtněte směr odraženého 
paprsku pro všechny 4 situace. Potom proveďte experiment a načrtněte skutečný chod pa-
prsku. Ze zjištěných skutečností odvoďte obecné pravidlo pro směr odraženého paprsku.

Zadání Odhad směru odraženého paprsku Reálný odražený paprsek
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Zapište obecné pravidlo pro šíření odraženého světla.

Úkol 3: Energie světelného a tepelného záření

3A) Porovnejte energii vyzařovanou dvěma světelnými zdroji vyzařujícími srovnatelné 
množství světla – obyčejnou žárovkou a LED „žárovkou“.

Odhadněte na základě předchozích zkušeností, který ze světelných zdrojů – obyčejná žá-
rovka a LED „žárovka“ – vyzařuje více energie (v blízkosti kterého zdroje poroste teplota 
rychleji). Odhad zapište.

Udělejte experiment a měřte opakovaně teplotu černého papíru v blízkosti obyčejné žá-
rovky a v blízkosti LED „žárovky“.

Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Čas  
[min]

Teplota 
obyčejná 
žárovka 
[°C]

Teplota LED 
„žárovka“ 
[°C]
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Porovnejte svůj původní odhad s výsledky měření. Pokuste se vysvětlit případné rozdíly v 
odhadu a experimentu.

3B) Porovnejte energii pohlcovanou dvěma tělesy s různou barvou povrchu – černou a bí-
lou.

Odhadněte na základě předchozích zkušeností, které z těles – černé nebo bílé – bude po-
hlcovat více energie (rychleji poroste jeho teplota). Odhad zapište.

Udělejte experiment a opakovaně měřte teplotu černého i bílého papíru ve stejné vzdále-
nosti od obyčejné žárovky.

Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Čas  
[min]

Teplota 
černý papír  
[°C]

Teplota bílý 
papír 
[°C]

Porovnejte svůj původní odhad s výsledky měření. Pokuste se vysvětlit případné rozdíly 
v odhadu a experimentu.
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

1.6  FYZIKÁLNÍ VELIČINY  
(OBJEM, SÍLA, ČAS, HMOTNOST)

Úkol 1: Měření objemu

Odstřihněte hrdlo průhledné PET láhve. Postupně přilívejte vodu známého objemu (např. 
100 ml) a zaznamenávejte výšku hladiny.

Měřené těleso (látka) Naměřený objem [ml] Na co jste si museli dát při 
měření pozor?

Voda s hmotností 500 g

Písek s hmotností 500 g

Železo s hmotností 500 g

Dřevo s hmotností 500 g

Měření objemu plic spirometrem: Z kanystru vyrobte odměrný válec s objemem 5 l. 
Takto vyrobený spirometr naplňte vodou, zazátkujte a otočený ho vložte do umyvadla tak, 
aby bylo hrdlo pod vodou. Spirometr odzátkujte a do hrdla vložte hadici. Vydechováním 
vzduchu do hadičky zjistíte objem vašich plic.

Jméno Naměřený objem plic [l] Pořadí
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

Úkol 2: Měření hmotnosti

Měření hmotnosti pravítkovou váhou:

Na konec pravítka připevněte provázek s miskou (misku můžete vyrobit například z kar-
tonu), za druhý konec pravítko připevněte svorkou ke stolu. Vedle pravítka umístěte svisle 
papír na zaznačení stupnice. Na misku váhy ukládejte závaží známých hmotností a vý-
chylku pravítka zaznamenávejte spolu s číselným údajem hmotnosti na papír. Na vyrobe-
né váze určete hmotnost různých předmětů. Správnost naměřených hodnot zkontrolujte 
digitální váhou. 

Vážený předmět Naměřená  
hmotnost [g]

Kontrola digitální 
váhou [g]

Správnost měření 
(ANO/NE)

Úkol 3: Výroba slunečních hodin

Na výrobu slunečních hodin použijte šablonu z přílohy. Hodiny pečlivě vystřihněte, slepte 
a umístěte na vodorovnou plochu na slunečném místě. Počkejte, až vaše hodinky budou 
ukazovat celou hodinu. Sluneční hodiny natočte tak, aby po započítání korekce pro datum 
ukazovaly stejný čas.
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1. Veškerá hmota ve vesmíru je tvořena velmi malými částicemi

50°

Zd
e 

př
ile
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t

Korekční tabulka

Hodiny s drobnými úpravami převzaty 
http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz 

Další návody najdete na
www.giocomania.ort

zemepisní šířka 50°

Graf korekce

Kalendářní období

Korekce  
(minuty)

Sluneční hodiny se zpožďují  
(připočtěte minutovou korekci)
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0
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-15
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Vodorovné sluneční hodiny

Sluneční hodiny se 
předbíhají (odečtěte 
minutovou korekci) 

Odstřihnout

Odstřihnout

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. – 10. 4 14 12 4 -3 -2 4 6 -2 -12 -16 -9

11. – 20. 7 14 10 1 -4 0 6 4 -5 -15 -15 -5

21. – 31. 12 13 7 -2 -3 2 7 2 -9 -16 -12 1

Leden Únor Březen Červen ZáříDuben Červenec ŘíjenKvěten Srpen Listopad Prosinec
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

2.1 MAGNETISMUS

Úkol 1

Na stole v místnosti je položena na list papíru sponka na spisy. Navrhněte, jak je možné 
způsobit, že se sponka pohne. Pokuste se vymyslet co nejvíce způsobů. Vyzkoušejte je.

Situace Návrhy

Úkol 2

Zamyslete se nad tím, co způsobilo pohyb sponky. Příčiny pohybu sponky zaznamenejte 
do tabulky, kde máte uvedený příklad. 

Způsob pohybu Příčina pohybu 

1 Posunu sponku rukou Pohyb/síla ruky

2

3

4

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 3

Vyberte si jeden z navrhovaných způsobů a přemýšlejte, zda by fungoval, pokud bychom 
na papíře měli místo sponky položený například knoflík nebo minci. Svou odpověď 
zdůvodni (proč by to fungovalo a proč ne).

Navrhovaný postup:

Předmět Pohyb 
A/N Zdůvodnění:

1 knoflík

2 mince

3 klíč

4 plastová lžíce

Úkol 4

Zjistěte, které předměty jsou přitahovány magnetem.

Druh materiálu a předmětu Předpoklad Ověření Závěry z pozorování

Př
ed

m
ět

y 
ze

 d
ře

va knoflík

kostka

lžíce

větev

Př
ed

m
ět

y 
z 

ko
vu mince

klíč

lžíce

podkova

Př
ed

m
ět

y 
z 

pl
as

tu knoflík

hřeben

lžíce

láhev
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 5

Vyberte předměty, které byly přitahovány magnetem a uveďte je do tabulky. Zjistěte, z jaké 
vzdálenosti (v milimetrech) jsou tyto předměty magnetem přitahovány. Měření opakujte 
vícekrát (podle tabulky), abyste si byli výsledkem jistí. 

Předmět
Vzdálenost, ze které byl předmět přitažen

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření

1

2

3

Na základě výsledků z pozorování se pokuste odpovědět na následující otázky.

Je třeba, abyste se magnetem předmětu dotkli,  
když ho chcete přitáhnout? ano/ne

Přitahuje magnet tentýž předmět ze stejné vzdálenosti,  
pokud ho přibližujete k předmětu z různých stran? ano/ne

Jsou různé předměty přitahovány stejným magnetem  
z téže vzdálenosti? ano/ne

Uměli byste pozorované rozdíly vysvětlit?

Úkol 6

Zjistěte, zda různé magnety přitahují tentýž předmět ze stejné vzdálenosti. Pomocí pravít-
ka změřte vzdálenost, ze které magnet přitáhne kovový předmět (sponku, minci). Měření 
opakujte vícekrát pro oba magnety, abyste si byli výsledkem jistí. Pak stejné měření opa-
kujte s dalšími dvěma předměty, které jsou magnetem přitahovány. 
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Předmět

Vzdálenost předmětu od magnetu při jeho přitažení
magnet 1  

opakovaná měření
magnet 2  

opakovaná měření
1 2 3 4 1 2 3 4

Sponka na spisy

Pozorujte naměřené vzdálenosti a na jejich základě se pokuste odpovědět na otázky: 

Který magnet přitáhl který předmět  
z největší vzdálenosti?

Který magnet přitáhl který předmět  
z nejmenší vzdálenosti?

Který magnet přitahuje předměty z větší vzdálenosti?  
Na základě čeho jste vytvořili závěr?

Z výsledků vytvořte graf. Řádky pro měření magnetu 1 vybarvěte modrou a sloupce pro 
měření magnetu 2 vybarvěte červenou. Řádky vybarvěte jen do takové výšky, která odpo-
vídá naměřené hodnotě. 

4. měření

4. měření

3. měření

3. měření

2. měření

2. měření

1. měření

1. měření

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m
ag

ne
t  

2
m

ag
ne

t  
1
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 7

Pokud přibližuji magnet k témuž předmětu z různých stran, přitáhne stejný magnet před-
mět vždy ze stejné vzdálenosti?

Strana magnetu
Vzdálenost, ze které byl předmět přitažen

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření

1.

2.

3.

4.

Závěr z pozorování: 

Úkol 8

Pokud přitahuji předmět dvěma a více k sobě přitaženými magnety, přitáhnou předmět ze 
stejné vzdálenosti, jako bychom ho přitahovali jen jedním magnetem?

Počet magnetů
Vzdálenost, ze které byl předmět přitažen

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření

1. 1 magnet

2. 2 magnety

3. 3 magnety

4.
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 9

Šlo by nějakým způsobem ovlivnit přitahování předmětů magnetem tak, aby se zvětšila 
nebo zmenšila vzdálenost, ze které magnety přitahují předměty? Navrhněte postup, jak 
byste to zjistili.

Úkol 10

Prohlédněte si tabulky a diskutujte, zda magnety budou přitahovat sponku i přes uvedené 
překážky. Předpoklady označte zakroužkováním a následně je ověřte. Do tabulky uveďte 
i další předměty či materiály, které chcete prozkoumat. 

Překážka
Působí magnet 1 přes překážku?

Prekážka
Působí magnet 2 přes překážku?

Předpoklad Ověření Předpoklad Ověření

papír ano ne ano ne papír ano ne ano ne

kniha ano ne ano ne kniha ano ne ano ne

dveře ano ne ano ne dveře ano ne ano ne

ano ne ano ne ano ne ano ne

ano ne ano ne ano ne ano ne

ano ne ano ne ano ne ano ne
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Výsledky zhodnoťte a pokuste se vytvořit z pozorování závěr o tom, zda magnety působí 
přes překážky. Zvažte také to, z jaké maximální vzdálenosti přitahuje předměty magnet, 
který jste při ověřování používali (zjištění z Úkolu 7).

Úkol 11

Vytvořte návrh postupu, kterým byste zjistili, zda překážka mezi magnetem a předmětem 
zeslabuje to, jak magnet působí na předmět. Předpoklady, průběh zjišťování a jeho výsled-
ky zapište a/nebo zakreslete. 
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Zhodnoťte výsledky získané ze zkoumání o působení magnetu na předměty přes překáž-
ky. 

Působí magnet na předměty i přes překážky? 
Svou odpověď zdůvodněte výsledky pozorování.

 

Zeslabuje překážka působení magnetu na předměty?  
Svou odpověď zdůvodněte výsledky zkoumání. 

Od čeho závisí to, zda bude předmět za překážkou přitažen nebo ne?
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

2.2 GRAVITACE

Úkol 1

Navrhněte postup, pomocí kterého byste zjistili, zda rychlost pádu předmětů závisí na 
jejich hmotnosti. Navržené postupy si vzájemně prezentujte a ty, které je možné realizo-
vat i vyzkoušejte. Z pozorování zapište závěr. 

Návrh postupu: Pomůcky:

Závěr z pozorování:

Ověřte si svá zjištění na internetu. Porovnejte svá zjištění s tím, co v období renesance 
zjistil o rychlosti pádu předmětů Galileo Galilei při jeho experimentech v Pise. 
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Úkol 2

Jak je možné zpomalit pád pingpongového míčku? Navrhněte alespoň jeden postup, pre-
zentujte ho a zdůvodněte, proč si myslíte, že by měl fungovat. Sepište pomůcky, které na 
realizaci budete potřebovat a ověřitelné postupy zrealizujte. 

Návrh postupu:

Pomůcky:

Závěr ze zkoumání:
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 3

Prohlédněte si materiály, pomocí kterých byste měli vytvořit padák. Mluvte o tom, jak je 
možné z uvedených materiálů udělat padák pro plastelínovou kuličku. Své návrhy si mů-
žete zakreslit a zdůvodněte, na základě čeho si myslíte, že by návrh mohl fungovat. Podle 
návrhu padák vyrobte. 

Návrh padáka:

Zdůvodnění návrhu::

Navrhněte postup, pomocí kterého zjistíte, zda padák funguje. 
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 4

Jakou látku můžeme použít na výrobu padáku? V tabulce máte uvedené materiály a vaším 
úkolem je vytvořit předpoklad o tom, zda je daný materiál vhodný pro výrobu padáku 
nebo ne. Padák funguje tehdy, když alespoň trochu zpomalí pád předmětu (předmět bez 
padáku spadne dříve). Své předpoklady si ověřte tím, že vyrobíte padáky a zjistíte, zda 
fungují. Výsledky si zapište do tabulky, do části ověření.

Materiál
Předpoklad Ověření

funguje
ü

nefunguje
û

funguje
ü

nefunguje
û

Tyl  
nalepit vzorek

Šifon 
nalepit vzorek

Mikroten 
nalepit vzorek

Úkol 5

Který materiál je pro vytvoření padáku nejvhodnější (který zpomaluje pád nejvíce)? Po-
kuste se popsat, jaké vlastnosti by měl mít materiál, pomocí kterého by bylo možné vytvořit 
nejlepší padák. Vyrobte stejné padáky z různých materiálů a ověřte si své předpoklady.

tyl šifon celofán mikroten
lepší: lepší:

nejlepší:
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Na základě zjištění popište, jaké vlastnosti má mít ideální materiál pro výrobu padáku.

Úkol 6

Uměli byste na základě pozorování ze dvou předchozích úloh říci, kdy spadne list papíru 
na zem rychleji a kdy pomaleji? Uměli byste pozorování také vysvětlit?

Zdůvodnění předpokladu:
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 7

Pozorujte na mapě množství potoků a podle vědomosti o působení gravitační síly na ka-
paliny se pokuste určit, které body na mapě jsou nejníže položené, které nejvýše a které se 
nacházejí ve stejné výšce.

Své předpoklady si ověřte pomocí vyhledávání na internetu.
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 8

Prozkoumejte, jak se chová hladina vody ve sklenici. Do poloviny sklenice nalijte vodu 
a sklenici uzavřete. Vytvořte předpoklady o tom, co se stane s vodou ve sklenici, pokud 
dáte pohár do polohy uvedené na obrázku. Své předpoklady si ověřte. 

Předpoklad Ověření Co nového jsi zjistil?

Vysvětlete, jak tento jev souvisí s gravitačním působením Země.
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Úkol 9

Na hladinu nasypte kuličky polystyrenu, abyste tím zviditelnili povrch vody. Vezměte 
prázdný pohár a dnem vzhůru ho ponořte do vody tak, jak je uvedeno na obrázku. Vytvo-
řte předpoklady o tom, kde bude hladina vody ve sklenici. Nakreslete, kde bude hladina, 
kde všude budou kuličky polystyrenu a vodu vybarvěte. Předpoklady si ověřte. 

Předpoklad Ověření Závěr

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Tělesa působí na jiná tělesa na dálku

Úkol 10

Na principu toho, co jste zkoumali, pracuje vodováha. Prohlédněte si vodováhu a zjišťujte 
nakláněním, jak funguje. Pak se pokuste pomocí vodováhy zjistit, která z uvedených míst 
ve třídě jsou uložena vodorovně. Můžete si vytvořit předpoklady a ty pak ověřit. Pokud 
vytváříte předpoklady, měli byste zdůvodnit, proč předpokládáte, že místo bude nebo ne-
bude vodorovné.

Místo Předpoklad Ověření

1. stůl

2. židle

3. podlaha

4. parapetní deska

5. polička

6. skříň

7. radiátor

Vysvětlete, jak souvisí používání vodováhy s gravitačním působením Země.

Úkol 11

Přemýšlejte, proč po položení na stůl kostka zůstala na svém místě a kulička se skutálela 
ze stolu dolů. Kutálejí se kuličky samy od sebe kdekoli je položíme? Vezměte si kuličku 
a najděte tři místa, na kterých se kulička v třídě skutálela a tři místa, na kterých zůstala 
ležet tam, kde jste ji položili. Porovnávejte tato místa a zkuste najít vysvětlení. Co musíme 
udělat se stolem, aby na něm zůstala kulička stát přesně tam, kde ji položíme?
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Kulička zůstala stát Kulička se pohnula

Vlastní vysvětlení pozorovaného:

Úkol 12

Navrhněte (nakreslete a popište), jak byste pomocí vody zjistili, zda je předmět uložen 
vodorovně nebo ne. Uveďte přesně, jaké pomůcky budete potřebovat a jak přesně budete 
postupovat. 

Postup: Pomůcky:
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Pomocí navrženého postupu zjistěte, které lavice ve vaší třídě jsou vodorovné a které ne. 
Výsledek si ověřte pomocí vodováhy, čímž zjistíte, zda váš navržený postup funguje.

Určení 
vodorovné 

polohy  
pomocí vody

Určení 
vodorovné 

polohy pomocí 
vodováhy

Určení 
vodorovné 

polohy  
pomocí vody

Určení 
vodorovné 

polohy pomocí 
vodováhy

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

Legenda: Mapka třídy s označením lavic 1 – 14

Ty lavice, které nejsou 
vodorovné se pokuste 

vyrovnat do vodorovné 
polohy.

Uvažujte, proč je dobré 
mít lavici uloženou 

vodorovně.

2.3 ELEKTŘINA

Úkol 1

Pokud nafouknutý balón třeme o koberec a následně si ho přiblížíme k vlasům, vlasy se 
přitáhnou k balónu. Vyzkoušejte si to. Zjistěte, co všechno dokáže zelektrizovaný balón 
kromě vlasů přitáhnout. 

Zkoumaný předmět Předpoklad Ověření

Vlasy

Papírové konfety

Sponky na spisy

Tenký proud vody

Sůl
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Závěr ze zkoumání:

Úkol 2

V předchozím úkolu jste zjistili, že zelektrizovaný balón přitahuje i papírové konfety. 
Zjistěte, jestli závisí množství přitažených papírků od toho, jak dlouho třete suchý balón 
o koberec.

Čas Počet přitažených konfet

5 s

10 s

30 s

1 min

2 min

Závěr ze zkoumání:
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Úkol 3

Zjisti, zda třením různých materiálů o tentýž povrch vzniká stejně velký elektrický náboj. 
Vybarvěte tolik papírků, kolik se k předmětu přitáhlo. Měření pro každý předmět opakuj 
třikrát. Počty porovnej a vytvoř závěr.

po
če

t p
řit

až
en

ýc
h 

pa
pí

rk
ů

dř
ev

ěn
á 

lž
íc

e

ko
vo

vá
 lž

íc
e

pl
as

to
vá

 lž
íc

e

ba
ló

n

al
ob

al

pl
as

to
vý

 s
áč

ek

ba
vl

ně
ná

 lá
tk

a

vl
ně

ná
 lá

tk
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Závěr ze zkoumání:
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Úkol 4

Prohlédni si materiály, které jsou v tabulce. K dispozici máš sklo, vlasy, vlnu, alobal (hliník), 
papír, dřevo, gumu, polyetylén (plastová láhev) a PVC (podlahový plast). Vytvoř předpoklad 
o tom, třením kterých materiálů o sebe vytvoříš největší elektrický náboj. Navrhni postup, 
pomocí kterého svůj předpoklad ověříš. Zkoumání zrealizuj a vytvoř z něj závěr. 

(kladný náboj)

vzduch
lidská kůže
králičí srst

sklo
lidské vlasy

nylon
vlna

hedvábí
hliník
papír

bavlna
oceľ

dřevo
tvrdá guma
nikl, měď

mosaz, stříbro
zlato, platina

acetátová vlákna (umělé hedvábí)
polyester

přilnavá fólie
polyetylén

PVC
silikon
teflon

(záporný náboj)

+

–

Předpoklad:

Návrh postupu zkoumání:

Výsledky:
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Závěr ze zkoumání: 

Úkol 5a

Zkoumej, jakým způsobem je možné rozsvítit žárovku. Vytvoř předpoklady, kdy se žárovka 
rozsvítí a kdy ne.

Předpoklad

Ověření

Úkol 5b

Zkoumej, jakým způsobem je možné rozsvítit žárovku. Vytvoř předpoklady, kdy se žárov-
ka rozsvítí a kdy ne.

Předpoklad

Ověření
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Předpoklad

Ověření

Závěr ze zkoumání:

Úkol 6

Vyzkoušejte si funkci spínače. 

zavřený spínač zavřený spínač otevřený spínač bez spínače zavřený spínač

Ověření

Závěr z pozorování:
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Navrhněte z dostupných materiálů vlastní spínač na elektrický obvod se žárovkou.

Svůj návrh zdůvodněte:

Úkol 7

Jaký materiál je možné použít místo drátu v elektrickém obvodu? Vytvořte předpoklady 
o tom, kdy se žárovka rozsvítí a kdy ne, pokud místo drátu použijeme v elektrickém obvo-
du materiály uvedené v tabulce. 

Postup testování materiálů
Schéma Reálné testování

(zdroj obrázku: http://www.thunderboltkids.co.za)

zkoumané materiály 
přiložte sem

baterie

žárovka
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Zkoumaný 
předmět Předpoklad Ověření Zkoumaný 

předmět Předpoklad Ověření

Hřebík Pravítko

Lžíce Guma

Sponka Papír

Mince Zápalka

Alobal Sklenice

Závěr ze zkoumání:

Úkol 8

Zapojte solární článek do elektrického obvodu s motorkem, na který je připojena vrtulka. 
Solární článek je v pozici „baterie“, to znamená, že bude zdrojem energie pro rozběhnutí 
motorku. Spínač dejte do zapnuté polohy a zasviťte na solární panel. Otestujte, zda se 
vrtulka motorku roztočí. Vyzkoušejte, jestli se přestane točit, pokud vypnete spínač nebo 
přestanete svítit baterkou na panel. 

spínač

solární 
panelmotorek
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Úkol 8a

Přemýšlejte, zda vzdálenost světelného zdroje (lampy) od solárního článku ovlivňuje jeho 
výkonnost. Předpoklady ověřte.

Vzdálenost 
zdroje světla 
od solárního 
článku

Předpoklad

Ověření

Závěr ze zkoumání:

Úkol 8b

Zjistěte, jestli překrytí zdroje světla barevnou fólií bude ovlivňovat výkon solárního člán-
ku nebo ne. Vytvořte předpoklady a ověřte si je. 

Bez fólie Žlutá Červená Modrá

Předpoklad

Ověření

Závěr ze zkoumání:

10 cm
20 cm 30 cm
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Úkol 9

Přemýšlej, jak podle tebe ovlivňuje sklon solárního článku k světelnému zdroji jeho funkč-
nost. Do tabulky zaznamenej své předpoklady o tom, kdy se podle tebe vrtulka na motor-
ku, která je napojena na solární článek, bude pohybovat a kdy ne. Své předpoklady ověř 
a zjištění zapiš.

Předpoklad

Ověření

Závěr:

Úkol 10

Protože slunce se během dne po obloze pohybuje, na solární panely svítí během dne růz-
ně. Na základě předchozího zkoumání vytvoř vysvětlení k tomu, jak ovlivňují pohyby 
slunce po obloze výrobu elektrické energie pomocí solárních panelů na domě (viz obrá-
zek). Pokud je to nutné, pomoz si internetem. 

Vysvětlení:

ba
te

rk
a

vodorovně šikmo nakloněné svisle
ba

te
rk

a

ba
te

rk
a
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2.4 SVĚTLO

Úkol 1a

Způsobuje světlo zahřívání předmětů?

(zdroj obrázku: http://www.millgatehouse.co.uk)

Promluvte si ve dvojici, který výrok byste považovali za pravdivý? Svůj výběr zdůvod-
něte.

Diskutujte, za jakých okolností by byl každý jeden z výroků pravdivý.

Nedávej ten kabát na
sněhuláka, roztaje.

Já myslím, že kabát
ho udrží v chladu
a zabrání tak tání.

Já myslím, že je jedno,
zda bude mít sněhulák 

kabát nebo ne. Jeho tání 
to neovlivní.
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Úkol 1b

Navrhněte postup, pomocí kterého byste si ověřili následující předpoklad. 

Předpoklad:

Pokud je venku 5 ° C nad nulou a svítí slunce, černý kabát způsobí rychlejší tání 
sněhuláka.
Návrh postupu ověření předpokladu (s nákresem):

Pomůcky:

Zjištění (ověření předpokladu):
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Úkol 2a

Pod jakou střechou je v létě nejméně teplo? Závisí to na tom, jak šikmá je střecha?

Předpoklad

Zjištění (ověření předpokladu):

Úkol 2b

Pod jakou střechou je v létě nejméně teplo? Závisí to na tom, na kterou světovou stranu je 
střecha otočena?

Předpoklad

jižní severní východní nebo západní

Zjištění (ověření předpokladu):

Po
hy

b sl
unce po obloze
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Úkol 3

Jak vzniká stín? Řiďte se otázkami a to, co jste zjistili, sepište do závěru. Postav figurku do 
středu bílého listu papíru. Zasviť na ni baterkou ze vzdálenosti asi 10 centimetrů. Označ 
na papíře, jaký stín jsi získal. Zkoumej tvorbu stínu, soustřeď se na jeho délku. 

Otázky:

Na základě toho, co jste zjistili odpovězte na následující otázky:

Jak by jsi vytvořil delší stín, kratší stín? 
Závisí délka stínu od toho, jak šikmo na 
figurku svítíš? Pokud chceš stín zkracovat, 
co musíš udělat se zdrojem světla? 
Závisí délka stínu od vzdálenosti baterky 
od figurky? Jak by jsi vytvořil stín, 
který ukazuje doprava, doleva? Jsou 
všechny stíny stejně tmavé? Je možné 
vytvořit barevný stín? Je možné vytvořit 
jednou baterkou více než jeden stín 
figurky? 
Jak je možné vytvořit více stínů jedné 
figurky? Lze svítit na figurku tak, 
aby se stín nevytvořil?
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Kolik stínů bude mít předmět, pokud 
bude v této místnosti?

Kolik stínů bude mít předmět, pokud na 
něj budeme svítit ze dvou přesně opačných 
stran se dvěma shodnými světelnými 
zdroji (baterkami)? 

Odpověď a zdůvodnění: Odpověď a zdůvodnění:

Kolik stínů má fotbalista na fotbalovém hřišti (pokud hraje zápas večer pod světly)?  
Odpověď vysvětlete. 

baterka 1 baterka 2
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Úkol 4a

Mohou se stíny překrývat a způsobovat tak tmavší stín?

(zdroj obrázku: http://www.millgatehouse.co.uk)

Promluvte si ve dvojici, který výrok byste považovali za pravdivý. 
Svůj výběr zdůvodněte.

Diskutujte, za jakých okolností by byl každý jeden z výroků pravdivý.

Stín je trochu tmavší
na místě, kde se překrývají, 

ale ne 2x tak tmavý.

Stín je stejně tmavý na místě, kde se 
stíny překrývají jako na místě,

kde se nepřekrývají.

Stín je dvakrát tak tmavý
na místě, kde se stíny obou 

stromů překrývají.
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Úkol 4b

Navrhněte postup, pomocí kterého byste si ověřili následující předpoklad.

Předpoklad:

Listy ze stromů nepropouštějí světlo, a proto při jejich překrytí nevzniká tmavší stín.
Návrh postupu ověření předpokladu (s nákresem):

Pomůcky:

Zjištění (ověření předpokladu):
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Úkol 4c

Na základě předchozích zkoumání vytvořte předpoklad o tom, z jakého materiálu a jaké 
barvy je vhodné tvořit slunečníky. 

Předpoklad: 

Svůj předpoklad zdůvodněte:

Vzhledem ke svému předpokladu navrhněte postup, pomocí kterého byste ověřili, který 
slunečník je funkčnější.

Návrh postupu ověření předpokladu (s nákresem):

Co jste zkoumáním zjistili? Potvrdil se váš předpoklad?

Zjištění (ověření předpokladu):
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Úkol 5a

Pozorujte vznik odrazu mince v zrcadle ve dvou různých situacích. Spočítejte, kolik mincí 
v zrcadlech vidíte. Z pozorování vytvořte závěr.

Počet mincí: Počet mincí:

Závěr:

Úkol 5b

Pokuste se měnit pozici zrcadel tak, abyste získali co nejvíce mincí v zrcadlech. Zjistěte, 
zda závisí počet zobrazených mincí od velikosti mince. Závisí počet zobrazených mincí od 
velikosti zrcadel? Jsou všechny obrazem téže reality – mince?

Nákres: Odpověď:

Úkol 5c

Uměli byste vytvořit nekonečné množství mincí v zrcadlech? Nakreslete, jak byste umístili 
zrcadla k sobě a kde by byla mince. Vysvětlete, proč vidíte tolik obrazů mincí ve dvou zr-
cadlech, pokud víte, že jedno zrcadlo dokáže vytvořit pouze jeden obraz mince.

Nákres: Odpověď:
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Úkol 6a

Nakresli bod 1 na stěnu asi ve výšce očí. Nasměruj na něj baterku. Nakresli další body (2, 3 
a 4) na dvě protilehlé stěny. Vysvětli, kolik zrcadel budeš potřebovat, abys světlo z baterky 
přesměroval na body 2, 3 a 4. 

Vysvětlení s nákresem putování světla 
z baterky k zrcadlům a bodem na stěně.

Jak se chová světlo? Je možné nahlédnout za roh bez použití zrcadla?

Úkol 6b

Jak bys mohl nahlédnout za roh s použitím zrcadla? Zjisti, jak funguje periskop. Nakresli, 
jak putuje světlo z objektu, který vidíme do oka pozorovatele. Označ předměty, které po-
zorovatel přes periskop uvidí. Své řešení vysvětli.

zrcadlo

zrcadlo

zeď
pozorovatel

Vysvětlení:
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Úkol 6c

Funguje periskop oboustranně? Dokáže tě vidět osoba, kterou za rohem pozoruješ po-
mocí periskopu? Je vidět v periskopu oko pozorovatele tak, jak je na obrázku? Navrhni 
z dostupných materiálů vlastní periskop a své předpoklady si ověř.

Návrh vlastního periskopu:

Pomůcky:

Výsledek zkoumání: 
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Úkol 6d

Pokud někoho vidíš v zrcadle, vidí tě i on? Navrhni, jak bys to zjistil. 

Návrh zkoumání:

Výsledek zkoumání:

Úkol 7a

Zrcadlo postav kolmo na označené místo a pomocí bodového světla sviť postupně podél 
čar 1, 2 a 3. Do tabulky doplň tu čáru, podél níž se světlo od zrcadla odrazilo. 

1

2

3

ZRCADLO
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Úkol 7b

Na základě výsledku předchozího zkoumání vytvoř předpoklad o tom, na kterou kartičku 
zasvítí baterka. Kterou kartičku uvidíš v zrcadle? Předpoklady si ověř praktickým zkou-
máním. 

Závěr ze zkoumání: 

2.5 ZVUK

Úkol 1

Jak vzniká zvuk? Poslouchejte zvuky v prostoru, zapište jednotlivé zvuky podle příkladu 
a pokuste se určit, jak zvuk vznikl. Je možné vytvořit závěr o tom, jakým způsobem vzni-
kají zvuky?

Zvuk Jak zvuk vznikl

Auta na ulici pohyb motoru v autě, tření pneumatik o cestu ...

zrcadlo zrcadlo

okobaterka
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Závěr z pozorování: 

Úkol 2a

Jak se zvuk přenáší různými materiály? Tikající hodinky polož na stůl nebo na dlouhé 
pravítko. Přilož ucho na stůl (k pravítku) a hodinky posouvej co nejdále do takové vzdále-
nosti, ze které ještě tikot slyšíš. Místo si označ a vzdálenost odměř pomocí provázku. Po-
tom poslouchej tikající hodinky z téže vzdálenosti, ale bez přiložení ucha ke stolu. Zjisti, 
zda slyšíš tikání hodinek bez přiložení ucha ke stolu z větší nebo menší vzdálenosti. Ze 
zkoumání vytvoř závěr. 

Závěr ze zkoumání: 

Úkol 2b

Slyšíte tikot hodin všichni ze stejné vzdálenosti? Vyplňte tabulku a na základě údajů vy-
tvořte závěr z pozorování. 

Jméno Vzdálenost Závěr z pozorování:
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Úkol 3a

Kterým materiálem se zvuk přenáší lépe?

Odstřihni 60 cm dlouhý provázek. Do středu provázku zavěs kovový věšák. Konce pro-
vázku si několikrát omotej kolem ukazováčků. Přilož ukazováčky k uchu tak, aby se ti 
namotaný provázek dotýkal vnitřku ucha. Postav se tak, aby věšák volně visel na provázku, 
mírně se předkloň. Požádej kamaráda, aby ťukl do věšáku tužkou nebo věšák rozhoupej 
a bouchni s ním sám do okraje stolu. Poslouchej zvuky. Zopakuj pozorování, ale oddal 
prsty s omotaným provázkem od uší. Co se stane, pokud během vnímání zvuku vzniklého 
úderem předmětu do ramínka zavěšeného na provázku spolužák chytí jeden provázek do 
ruky? Co se stane, když spolužák chytí najednou oba provázky? Zapiš závěr z pozorování. 

Závěr ze zkoumání: 

Úkol 3b

Navrhni postup a zjisti, jakým provázkem se přenáší zvuk lépe (pomocí kterého provázku 
jsi získal nejjasnější, nejčistší zvuk)? 

Druh materiálu Předpoklad Ověření

Provázek

Nit

Gumička

Drát

Návrh postupu k ověření předpokladů: 
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Které vlastnosti provázku zajišťují to, že zvuk je možné slyšet ve vyšší kvalitě?

Úkol 4

Vytvoř provázkový telefon a zjisti, zda se pomocí něj zvuk přenáší nebo ne. 

Jaký provázek použít, aby telefon fungoval lépe? Vytvoř předpoklady o tom, jak se změní 
šíření zvuku „provázkovým telefonem“, když použiješ jiný typ provázku. Poté si své před-
poklady ověř a výsledky si zaznamenej.

Předpoklad Ověření

Provázek

Nit

Předpoklad Ověření

Provázek

Nit

Předpoklad Ověření

Provázek

Nit
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Předpoklad Ověření

Provázek

Nit

Vytvoř závěr ze zkoumání: Jaké vlastnosti má materiál, který přenáší zvuk lépe?

Úkol 5

Jakou sklenici použít, aby telefon fungoval lépe? Vytvoř předpoklady o tom, jak se změní 
šíření zvuku „provázkovým telefonem“, když použiješ jiné nádoby. Poté své předpoklady 
ověř a výsledky si zaznamenej. 

Předpoklad Ověření

Menší plastová sklenice

Větší plastová sklenice

Předpoklad Ověření

Plastová sklenice

Plechovka

Předpoklad Ověření

Plastová sklenice

Tvrdá plastová sklenice

Přemýšlej, jaká jiná nádoba by se namísto plastové sklenice dala použít.

Předpoklad Ověření

Plastová sklenice
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Vytvoř závěr ze zkoumání: Jaké vlastnosti má provázek, který přenáší zvuk lépe? Nestačilo 
by, abyste si provázek přiložili k uším bez sklenice?

Jakým způsobem můžeš zastavit zvuk, aby se k tobě nedostal? Navrhni několik různých 
možností zastavování zvuku. 

Úkol 6

Jak způsobit zánik zvuku? Pusť na mobilním telefonu melodii. Vlož mobilní telefon do 
krabice a zjisti, do jaké vzdálenosti melodii slyšíš. Pak obal zvonící mobilní telefon vždy 
jedním z uvedených materiálů a vlož ho takto do krabice. Zjisti, zda použitý materiál 
způsobil zmenšení vzdálenosti, ze které zvonící mobil dokážeš slyšet. Před realizací se 
pokus vytvořit předpoklad, který materiál způsobí tlumení zvuku a který ne, případně 
vytvoř pořadí.

Předpoklad Ověření
zmačkané noviny

vata

burisony nebo popcornburisony nebo popcorn
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Předpoklad Ověření
vlna nebo pletený svetr

písek

Závěr ze zkoumání: 

Úkol 7a

Porovnejte vzdálenost, ze které slyšíte zvuky bez použití megafonu a s jeho použitím. 

Předpoklad Ověření
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Závěr ze zkoumání: 

Úkol 7b

Zjistěte, zda je možné zvuk slyšet lépe (z větší vzdálenosti) použitím většího megafonu než 
použitím menšího megafonu. 

Předpoklad Ověření

 
Závěr ze zkoumání:
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3.1 VZNIK A ZMĚNA POHYBU OBJEKTŮ  
PŮSOBENÍM SIL

Úkol 1

Do jednotlivých obrázků nakreslete zelenou barvou, kterým směrem se pohybují předmě-
ty na obrázku. Červenou barvou můžete naznačit, jaká síla působí proti té, která způsobu-
je pohyb předmětů. Pod jednotlivé obrázky uveďte, jaká síla podle vás způsobuje pohyb 
těchto předmětů. 

Letadlo Letadlo

Parašutista 
v letadle

Parašutista 
v letadle

Parašutista 
ve vzduchu

Parašutista 
ve vzduchu

Mraky Mraky

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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Úkol 2

Pozorujte pohyb kyvadla a stejně jako v předchozím úkolu nakreslete, kterým směrem 
působí síla, která způsobuje pohyb kyvadla. Pokuste se ji i pojmenovat. 

Jaká síla způsobuje, že se kyvadlo hýbe?

Jaká síla způsobuje zrychlování pohybu?

Jaká síla způsobuje zpomalování pohybu?

Úkol 3a

Závisí rychlost kývání kyvadla na tom, na jak dlouhém provázku je kyvadlo zavěšeno? 
Označte předpoklad, se kterým souhlasíte. Předpoklad si ověřte a výsledek zaznamenejte. 

Předpoklady
Myslím, že obě kyvadla se budou kývat stejně rychle.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude na delším provázku.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude na kratším provázku.

Počet kmitů: Počet kmitů:

Zhodnocení předpokladů a odpověď na výzkumnou otázku: 

počet kmitů
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Úkol 3b

Nakreslete graf kmitání kyvadla s různě dlouhým provázkem. Potvrzují tyto výsledky to, 
co jste zjistili v předchozím úkolu?

Úkol 4

Závisí rychlost kývání kyvadla na tom, jak těžké kyvadlo použijeme? Označte předpoklad, 
se kterým souhlasíte. Předpoklad si ověřte a výsledek zaznamenejte.

Předpoklady
Myslím, že obě kyvadla se budou kývat stejně rychle.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude těžší.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude lehčí.

Navrhněte, jak vytvořit dvě závaží na kyvadlo, která budou stejně velká, ale různě 
těžká:

Lehčí kyvadlo Těžší kyvadlo

Počet kmitů: Počet kmitů:

počet kmitů

počet kmitů
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Zhodnocení předpokladů a odpověď na výzkumnou otázku: 

Úkol 5

Závisí rychlost kývání kyvadla na tom, jak velké kyvadlo použijeme? Označte předpoklad, 
se kterým souhlasíte. Předpoklad si ověřte a výsledek zaznamenejte.

Předpoklady
Myslím, že obě kyvadla se budou kývat stejně rychle.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude větší.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když bude menší.

Navrhněte, jak vytvořit dvě závaží na kyvadlo, která budou stejně těžká, ale různě 
velká:

Počet kmitů: Počet kmitů:

Zhodnocení předpokladů a odpověď na výzkumnou otázku:

počet kmitů
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Úkol 6

Závisí rychlost kývání kyvadla od toho, z jaké výšky kyvadlo spouštíme? Označte před-
poklad, se kterým souhlasíte. Předpoklad si ověřte a výsledek zaznamenejte. 

Předpoklady
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když ho spustím z menší výšky.
Myslím, že kyvadlo se bude kývat rychleji, když ho spustím z větší výšky.
Myslím, že obě kyvadla se budou kývat stejně rychle.

Počet kmitů: Počet kmitů:

Zhodnocení předpokladů a odpověď na výzkumnou otázku: 

Úkol 7

Uměli byste vytvořit na základě předchozích výzkumů kyvadlo, které kmitá například tři-
cetkrát za minutu? Vytvořte návrh a zdůvodněte ho tím, co jste o kyvadlech zjistili. Před-
poklad ověřte.

počet kmitů
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Úkol 8

Jak vystřelit předmět, aby dopadl co nejpozději? Pozorujte uvedené čtyři způsoby vystřele-
ní polystyrénové koule z praku a uveďte pořadí, v jakém koule vystřelené z praků dopad-
nou . Označte čísly 1 až 4 pořadí.

A B C D

Předpoklad Předpoklad Předpoklad Předpoklad
Ověření Ověření Ověření Ověření
Závěr:

Úkol 9

Jak vystřelit předmět, aby dopadl co nejdále? Pozorujte uvedené čtyři způsoby vystřelení 
polystyrénové koule a uveďte pořadí, v jakém koule vystřelené z praků dopadnou od nej-
větší (4) po nejmenší (1) vzdálenost od místa vystřelení.

A B C D

Předpoklad Předpoklad Předpoklad Předpoklad
Ověření Ověření Ověření Ověření
Závěr:
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Úkol 10

Všimněte si, kam dopadne předmět, pokud jej vystřelíme různě šikmo. Čeho zajímavého 
si umíte všimnout na tomto obrázku? Podle návodu si vytvořte jednoduchý nástroj pro 
měření toho, jak šikmo střílíte polystyrénovou kouli a použijte ho k ověření toho, zda sku-
tečně padají koule tak, jak zobrazuje obrázek. 

Závěr:

Úkol 11

Závisí to, kam až doletí polystyrenová koule od toho, jak moc natáhneme prak?

Měření A: natažení praku B: dopad do cíle

1.

2.

3.

4.

Závěr:
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Úkol 12

Proč ve středověku katapultem házeli koule a ne kostky? Kouli je přece mnohem těžší 
vyrobit, zejména pokud je z kamene! Nejdříve si vyzkoušejte tvorbu koule a kvádru z ne-
pravidelného kousku polystyrénu. Vyzkoušejte i další dva tvary: polokouli a vejce. Zvažte, 
co je jednodušší vyrobit. Připevněte tvary na plošiny s kolečky a spouštějte je ze stejné výš-
ky po stejně nakloněné desce (viz návod pro ověření). Pozorujte, který předmět zpomalí 
plošinu nejméně.

Tabulky výsledků:

koule kostka polokoule vejce

vítěz 1: vítěz 2: 

vítěz 1: vítěz 2:

Nejlepší tvar:

Závěr:
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Úkol 13

Pozorujte historický nákres katapultu. Pokuste se vytvořit z dostupných materiálů vlastní 
katapult. Vytvořte ho tak, abyste jím dokázali vystřelit polystyrénovou kouli co nejdále. 
Svůj katapult si porovnejte s katapulty, které vytvořily ostatní skupiny.

Nakresli svůj návrh katapultu:

Závěr: Jaký katapult střílí koule nejdále?

 

Úkol 14

Všimni si, kam dopadla koule vystřelená z katapultu. Přemýšlej, jak musíš změnit nasta-
vení katapultu, aby ses trefil do cíle. Svůj předpoklad si zaznamenej a pokud se dá, ověř si 
ho pomocí katapultu, který jsi vytvořil. Pokus se vysvětlit, jak funguje míření na cíl kata-
pultem. Zaznamenej, kterým směrem působíš na kouli, když ji střílíš z katapultu, a kterým 
směrem působí gravitační síla.

Nakresli nastavení katapultu pro cíl 1: Nakresli nastavení katapultu pro cíl 2:

cíl 1 cíl 2
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Úkol 15

Vyrobte raketu na vzduchový pohon a zjistěte, jak souvisí vzdálenost dopadu rakety od 
toho, jak šikmo ji vystřelíme.

Jak šikmo 
střílíme?

Vzdálenost, 
kam raketa dopadne

1

3

5

6

7

9

Vytvořte z naměřených údajů graf a vyslovte závěr. 

Vzdálenost dopadu rakety

Závěr:

ústí
pro umístění 

rakety
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Úkol 16

Zkoumejte, jak se pomocí unikajícího vzduchu pohybuje balón. Pojmenujte sílu, která 
způsobuje pohyb balónu. Síly působící na balón zaznamenejte do obrázku. 

Zkoumejte, kdy balón projde největší vzdálenost.

Velikost balónu Tvar balónu Tloušťka provázku Tloušťka slámky

Závěr:

Úkol 17

Navrhněte z dostupných materiálů pohon pro mechanické autíčko, které bude poháněno 
vzduchem unikajícím z balónu.
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Úkol 18

Zjistěte, zda stejný magnet přitáhne různě velké sponky z téže vzdálenosti. Měření pro 
každou sponku opakujte třikrát. Z pozorování vytvořte závěr. 

Závěr:

Úkol 19

Zjistěte, zda stejný magnet přitáhne tutéž sponku ze stejné vzdálenosti, pokud se sponka 
pohybuje po různých površích. Měření pro každou sponku opakujte třikrát. Z pozorování 
vytvořte závěr. Co způsobilo zjištěné rozdíly?

Po papíře

Po flísu

Po plastelíně

Závěr: Jaké rozdíly jste zjistili? Co tyto rozdíly způsobilo?
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Úkol 20

Vyjádřete, se kterým výrokem souhlasíte. Pokuste se vysvětlit, na základě čeho si to mys-
líte. Pokud nesouhlasíte s žádným z výroků, pokuste se formulovat svou vlastní představu 
o pozorovaném jevu. 

(zdroj: Naylor, S. – Keogh, B. (2000) Concept Cartoons in Science Education. Millgate House Publishers. 
ISBN 10: 0952750627 ISBN 13: 9780952750628.)

Se kterým výrokem souhlasíte a proč? 

Jak byste své vysvětlení ověřili? Navrhněte postup zkoumání.

Dřevěný blok bude klouzat 
lépe, když bude těžší.

Bude klouzat lépe, 
pokud bude větší.

Bude klouzat lépe, 
pokud bude mokrý.

Bude klouzat lépe, 
pokud bude hladší.

Bude klouzat lépe, 
pokud bude menší.
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Úkol 21

Které auto pojede z kopce rychleji (které bude pod kopcem první) – bez nákladu nebo 
s nákladem? Závisí to na délce desky, po níž se auta posouvají?

50 cm deska Předpoklad Ověření

300 cm deska Předpoklad Ověření

Závěr:

Úkol 22

Způsobuje větší naklonění desky zrychlení předmětu, který se po ní pohybuje?

Více nebo méně nakloněná deska Předpoklad Ověření

 

 
Závěr:

50 cm

50 cm

300 cm

300 cm
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Úkol 23

Závisí velikost třecí síly od hmotnosti předmětu? Pozorujte, jak se chovají různě těžké, ale 
stejně velké předměty, pokud postupně měníme vodorovný povrch na šikmý. Změřte, v 
jaké výši se předmět pohne a začne se posouvat dolů.

Lehký předmět – 
prázdná nádoba

Těžší předmět –  
poloprázdná nádoba

Těžký předmět – 
plná nádoba

Závěr:

Úkol 24

Závisí velikost třecí síly od plochy, kterou se předmět dotýká povrchu, po kterém klouže? 
Použijte stejný postup jako v předchozím úkolu. Hmotnost předmětu musí zůstat stejná, 
proto použijte například dřevěný kvádr, který budete pokládat na desku různě velkými 
stranami.

Předpoklad Předpoklad Předpoklad
Ověření Ověření Ověření
Závěr:
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Úkol 25

Závisí velikost třecí síly od povrchu, po kterém předmět klouže?

Pohyb po různě drsném povrchu Měření 1 Měření 2 Měření 3

Předmět  
na hladké desce

Předmět na desce 
pokryté látkou

Předmět obalený 
látkou na desce 
pokryté látkou

Závěr:

Úkol 26

Navrhněte, jak by bylo možné snížit tření tak, aby se předmět sklouzl po povrchu ne po-
maleji, ale rychleji? Svůj předpoklad si ověřte.

Příklad předpokladu:
Pokud namažu kostku i desku krémem na ruce, tak se kostka 
pohne dříve.

Další předpoklad:

Další předpoklad:

Ověření předpokladů:

namažu krémem Výsledek:

Výsledek:

Výsledek:

Závěr:
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Úkol 27

Jak zjistit, zda těleso, které se pohybuje větší rychlostí způsobí větší škodu (má větší 
sílu)?

Návrh postupu:

Výsledek: 

Úkol 28

Váží tentýž předmět stále stejně?

Nad vodou Pod vodou V slané vodě V oleji

Nad vodou

Pod vodou V slanej vode V oleji

Výsledek měření: Výsledek měření: Předpoklad: Předpoklad:
Ověření: Ověření:

Závěr:
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3.2 JEDNODUCHÉ STROJE

Úkol 1

Navrhněte, jak vynést starou pračku a jak přinést novou pračku tak, abyste vynaložili na 
přenos těchto předmětů co nejméně námahy. 

Návrh postupu:

Zajímavé nápady jiných skupin:
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Úkol 2

Vytvořte předpoklad o tom, které vědro budete zvedat s větší, a které s menší námahou. 
Vědra si můžete potěžkat a do tabulky zaznamenat, co se ve vědrech nachází. Materiály ve 
vědrech zaznamenejte tak, aby určovaly pořadí podle toho, jak jsou vědra těžká. 

1 – nejlehčí 2 – těžší 3 – ještě o něco těžší 4 – nejtěžší

Navrhněte postup nebo přímo nástroj, pomocí kterého zjistíte, jaký je ve skutečnosti roz-
díl mezi vědry. 

Návrh postupu:



95

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky

3. Změnu pohybu tělesa způsobuje výsledná síla působící na těleso

Úkol 3

Vytvořte předpoklad toho, zda tažením po nakloněné rovině dostanete vědro na židli s 
využitím menší námahy, než při jeho přímém zvednutí na židli. Porovnejte obě zobrazené 
situace a zaznamenejte svůj předpoklad.

Předpoklad:

Závěr:

Úkol 4

Zjistěte, o kolik se zmenšuje síla při tažení nákladu po nakloněné rovině. Prohlédněte 
si nakloněné roviny, určete, při které bude tažení nákladu nejsnazší. Pak roviny podle 
nákresů sestrojte a siloměrem změřte, kolik námahy vyžaduje tažení nákladu po takto 
sestrojených rovinách. 

Naměřené hodnoty: Naměřené hodnoty:

Naměřené hodnoty: Naměřené hodnoty:

Závěr:
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Úkol 5

Od čeho závisí, zda dva předměty uložené na dvou opačných stranách houpačky budou 
v rovnováze nebo ne?

Všechny sklenice jsou stejně velké, ale jsou buď plné, nebo poloprázdné. Vytvořte před-
poklad o tom, kdy bude houpačka vyrovnaná. Poté předpoklady ověřte a výsledek zfor-
mulujte do závěru.

Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Závěr:

Úkol 6

Máte dvě hrudky plastelíny podobné velikosti a neumíte určit, která z nich je větší. Pro 
zjištění jste se rozhodli použít houpačku. Které z uvedených způsobů položení plastelíny 
na houpačku vám umožní zjistit, která ze dvou hrudek je větší?
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Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Předpoklad Předpoklad

Ověření Ověření

Úkol 7

Které kolečko usnadňuje práci více – s dlouhými nebo krátkými ručkami?

Vytvořte předpoklady, zdůvodněte je a navrhněte postup měření, pomocí kterého byste 
to zjistili.

Předpoklady:

Předpokládám, že nejsnáze nadzvedneme kolečko, pokud jej uchopíme v pozici 1.

Předpokládám, že nejsnáze nadzvedneme kolečko, pokud jej uchopíme v pozici 2.

Předpokládám, že nejsnáze nadzvedneme kolečko, pokud jej uchopíme v pozici 3.

Předpokládám, že ve všech pozicích bude třeba vynaložit stejně velkou sílu.
Postup ověření předpokladů:

Závěr a odpověď na výzkumnou otázku:
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Úkol 8

Je rozdíl ve velikosti síly, jakou táhneme předměty pomocí pevné a volné kladky? Vytvořte 
předpoklad a ověřte ho konstruováním kladek. Vytvořte závěr na základě vašich zjištění. 
Součástí závěru je i odpověď na výzkumnou otázku.

Pevná kladka Voľná kladka

Předpoklad:

Závěr a odpověď na výzkumnou otázku:

Úkol 9

Závisí velikost síly, jakou zvedáme předměty pomocí volné kladky od toho, jak je kladka vel-
ká (jak velké je její kolo)? Vytvořte předpoklad a ověřte ho zkonstruováním kladek. Vytvořte 
závěr na základě vašich zjištění. Součástí závěru je i odpověď na výzkumnou otázku.

Předpoklad:

Závěr a odpověď na výzkumnou otázku:
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Úkol 10

Kombinací pevné a volné kladky získáme kladkostroj. Zkonstruujte kladky a kladkostroj 
podle návodu a zaznamenejte, jakou silou musíte působit, abyste vytáhli stejný náklad. 
Cílem závěru je zhodnotit, kdy je vytahování nákladu nejjednodušší. 

Hodnota na siloměru

1. měření: 1. měření: 1. měření: 1. měření:

2. měření: 2. měření: 2. měření: 2. měření:

3. měření: 3. měření: 3. měření: 3. měření:

Údaje přeneste do grafu: 

Závěr a odpověď na výzkumnou otázku:

1. měření

2. měření

3. měření

bez kladky pevná kladka volná kladka kladkostroj
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4. Energie a její druhy

4.1 ENERGIE A JEJÍ DRUHY

Úkol 1: Zamyšlení

Co vás napadne u slova „energie“? Přemýšlejte / zapište si, co vás napadne u slova  
„energie“.

Úkol 2: Sbírání

Prezentujte své nápady před třídou. Co vás napadlo u pojmu „energie“?

Úkol 3: Uspořádání

Ve dvojicích nebo skupinách si zvolte jeden z tematických okruhů. Dokážete nasbírané 
pojmy týkající se energie zařadit k tomuto tématu? 

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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Tematické okruhy

Vše o elektrickém proudu.

Co se přeměňuje na elektrický proud.

Zodpovědné zacházení s energií.

Přeměny energie v těle/energie v potravě  
(odkud máme my/zvířata/rostliny/jiné  
organismy energii?)

Na co potřebujeme my lidé v těle energii?

Co se v domácnosti neobejde bez energie?

Měření energie/jednotky energie.

Jaká energie se vyskytuje v přírodě?

Co jsou to obnovitelné energie?

Co zatěžuje životní prostředí?

Úkol 4: Doplnění

Co ještě patří do vaší skupiny? Najdete ještě další příklady?
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Úkol 5: Hledání na obrázku

Podívejte se na obrázek! Co všechno potřebuje elektrický proud? Poznamenejte to na ob-
rázku a zapište si!

Tabulka

Diskutujte ve skupině. Které předměty jste našli? Které z nich tvoří světlo, pohyb nebo 
teplotu? Zaznamenejte si to do následující tabulky.

Předmět Světlo Pohyb Teplota Jiné

Lampa x x
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Předmět Světlo Pohyb Teplota Jiné

(Poznámka: k úkolům 6, 7, 8 není potřebný pracovní list.)

Úkol 9: Přeměna energie

Co patří k sobě? Pospojujte!

Motor v autě Palivo → výbuch → pohyb

Žárovka Elektrický proud (elektrická energie) → světlo + teplo

Solární kolektor Sluneční záření (sluneční energie) → teplo (tepelná energie)

Fotosyntéza Sluneční záření (sluneční energie) → cukr (chemická energie)

Solární buňka Sluneční záření (sluneční energie) → elektrický proud

Baterka Elektrický proud → chemická energie (a naopak)

Zářivka Elektrický proud (elektrická energie) → světlo

Rychlovarná konvice Elektrický proud → teplo

Elektromotor Elektrický proud → pohyb

Baterie Chemická energie → elektrický proud

Svatojánská muška Chemická energie → světlo

Zápalka Chemická energie → světlo + teplo

Jedoucí člověk Chemická energie → pohyb

Generátor Pohyb → elektrický proud

Brzdy Pohyb → teplo

Znáte další měniče energie? Jaká energie v nich probíhá?
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Úkol 10: Fotosúťaž

Ve skupině se projděte po škole a vyfotografujte co nejvíce předmětů, které potřebují elek-
trický proud. 

Co všechno jste našli? Které z předmětů poháněných elektrickým proudem představují 
luxus, který vlastně vůbec nepotřebujeme?

Nezbytné Luxusní a nikoli nezbytné
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5. Složení Země a její atmosféry; procesy, které ovlivňují povrch Země a její klima

5.1  ZÁKLADNÍ PROCESY PROBÍHAJÍCÍ V ATMOSFÉŘE

Úkol 1

Na obrázku jsou znázorněny rovnoramenné váhy s balóny. Váhy jsou zatím zablokované 
proti pohybu. Popřemýšlejte, co se stane s váhami, jestliže je uvolníme. Budou balóny 
podle vás stejně těžké? 

Své předpoklady zaznačte do obrázku pomocí šipek - vybarvěte tu šipku, která podle vás 
znázorňuje směr vah. Pokud si myslíte, že balóny jsou stejně těžké, vybarvěte znak rovná 
se. Své předpoklady ověřte.

Který z balónů byl těžší? Svá zjištění zakreslete do obrázku: 

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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Úkol 2

Popřemýšlejte ve skupině, zda se hmotnost balónů bude měnit nebo bude stejná, pokud 
se změní teplota vzduchu v nich. Zakreslete do obrázku pomocí šipky své předpoklady 
o tom, kam se podle vás budou váhy naklánět. Pokud si myslíte, že budou v rovnováze, 
nakreslete pod váhy znaménko rovná se (=):

Předpoklad: 

Který z balónů byl těžší? Svá zjištění pomocí šipek zakreslete do obrázku. Pokud byly ba-
lóny v rovnováze, nakreslete pod váhy znaménko rovná se (=):

Ověření: 

Pokuste se zformulovat závěr ze svého zkoumání:



107

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky

5. Složení Země a její atmosféry; procesy, které ovlivňují povrch Země a její klima

Úkol 3

Ovlivní podle tebe teplota vzduchu balón na sklenici? Popřemýšlej, zda se to na něm může 
projevit. Své předpoklady zakresli do obrázku. Pak popřemýšlej, jak by si mohl své před-
poklady ověřit.

Co se stalo s balóny na sklenici? Svá zjištění zakresli do obrázku a pokus se vytvořit závěr 
toho, co jsi zjistil:

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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Úkol 4

Které auto bude podle tebe teplejší - bílé nebo černé? Promluvte si ve skupině, který výrok 
byste považovali za pravdivý a proč? Pokud nesouhlasíte s žádným výrokem, pokuste se 
vytvořit vlastní:

Obě auta přijímají
stejné množství energie 

ze Slunce. Mají tedy 
stejnou teplotu.

Černé auto je teplejší,
neboť přijímá více energie 

ze Slunce.

Černé auto odrazí
více energie, tak 

proto bude chladnější.

©
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Navrhněte postup, jak byste mohli své tvrzení ověřit (uveďte konkrétní pomůcky, materiál 
a co očekáváte, že nastane):

Pokuste se napsat závěr toho, co jste zjistili svým zkoumáním:
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Úkol 5

Popřemýšlejte ve skupině, která nádoba (bílá nebo černá) bude rychleji ztrácet teplotu. Do 
tabulky zapište při nádobách pořadí, v jakém podle vás vychladnou. Pokud si myslíte, že 
budou chladnout stejně, zapište u obou nádob číslo 1. 

Předpoklad Ověření

Zaznamenejte do tabulky pokles teploty u bílé a černé nádoby každé 2 minuty. Za každý 
jeden dílek na teploměru (1 stupeň) vybarvěte jeden čtvereček. Každé měření zazname-
nejte jinou barvou. Postupujte tak, dokud se teplota na teploměru neustálí:

Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:
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Úkol 6

Vyberte společně ve skupině dalších pět barev (barevné papíry), které byste chtěli proz-
koumat – podle toho si vybarvěte i sklenice v pracovním listě. Pak nimi obalte sklenice, 
jako v Úkolu 4. Uspořádejte barevné sklenice (1 – 5) podle toho, které se podle vás budou 
ohřívat nejvíce (označte 5) a které nejméně (1). Své předpoklady zapište a následně ověřte. 

Předpoklad Ověření

Zaznamenejte do tabulky stoupání teploty v každé sklenici. Měření opakujte a zazname-
nejte po minutě. Za každý jeden dílek na teploměru (1 stupeň) vybarvěte jeden čtvereček. 
Každé měření zaznamenejte jinou barvou. Postupujte tak, dokud se teplota na teploměru 
neustálí:
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Porovnejte svá zjištění s předpoklady a pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:

Úkol 7

Prodiskutujte ve skupině, ve které nádobě roztaje led nejrychleji. Nádoby uspořádejte od 
té, kde podle vás roztaje nejméně ledu (označte č. 1) až po tu, kde roztaje nejvíce ledu 
(označte č. 5):

Předpoklad Ověření

Modrá
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Předpoklad Ověření

Červená

Bílá

Černá

Žlutá

Porovnejte svá zjištění s předpoklady a pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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Úkol 8

Popřemýšlejte, zda se bude voda v různých nádobách vypařovat stejně rychle. Ovlivňuje 
podle vás tvar sklenice vypařování vody? Pokud ano, jak? Své předpoklady zapište:

Uspořádejte sklenice na obrázku (od 5 – 1) od těch, ve kterých se podle vás vypaří nejvíce 
vody (označte číslem 5) a ve kterých nejméně (číslo 1). Pokud si myslíte, že se bude voda 
vypařovat všude stejně, označte všechny sklenice stejným číslem.

Předpoklad Ověření

Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:
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Myslíte si, že je možné zabránit vypařování vody ve sklenici? Pokud ne, pokuste se vysvět-
lit své tvrzení. Pokud ano, jak? Můžete si pomoci nakreslením obrázku:

Úkol 9

Pokuste se navrhnout, jak byste mohli co nejrychleji usušit mokré tričko, které si chcete 
obléknout. Své návrhy zapište/zakreslete. Nezapomeňte uvést i pomůcky, které byste na to 
potřebovali:
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Popřemýšlejte, zda teplota povrchu, na který umístíme mokrý papír, může ovlivnit rych-
lost jeho usušení. Pokuste se navrhnout způsob, jak byste své předpoklady ověřili:

Myslíte si, že mokrý papír uschne dříve, pokud ho položíte na láhev se studenou vodou nebo 
na láhev s teplou vodou? Zakreslete šipku směrem k té lahvi, na které podle vás uschne papír 
dříve. Pokud si myslíte, že uschnou stejně rychle, zapište do tabulky rovná se (=):

Předpoklad

Ověření
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Který papír uschl dříve? Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:

V následujícím úkolu prozkoumejte různé další materiály a rychlost jejich uschnutí, po-
kud je položíme na láhev se studenou vodou a na láhev s teplou vodou. Do tabulky dopište 
zkoumaný materiál a zakreslete šipku směrem k té lahvi, na které podle vás uschne daný 
materiál dříve. Pokud si myslíte, že uschnou stejně rychle, zapište do tabulky rovná se (=). 

Předpoklad – zkoumaný materiál:

Ověření
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Předpoklad – zkoumaný materiál:

Ověření

Který materiál uschl dříve? Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:

Úkol 10

Co myslíte, kdy se vytvoří kapky vody na sklenici, ve které je led? Promluvte si ve skupině, 
který výrok byste považovali za pravdivý a proč? Pokud nesouhlasíte s žádným výrokem, 
pokuste se vytvořit vlastní:
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Sklenice zůstane mokrá,
neboť chlad se mění 

na vodu.

Podle mě se změnila
vodní pára na kapky 

vody na sklenici.

Možná led taje
na vnější straně 

sklenice.

Myslím, že část
vody prosákne přes 

sklenici.

©
 S

 N
ay

lo
r a

nd
 B

 K
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gh

Navrhněte postup, jak byste mohli své tvrzení ověřit (uveďte konkrétní pomůcky, materiál 
a co očekáváte, že nastane):

Pokuste se napsat závěr toho, co jste zjistili svým zkoumáním:
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Úkol 11

Popřemýšlejte, co se podle vás stane se sklenicí s teplou a studenou vodou, pokud ji přikry-
jeme druhou sklenicí. Své předpoklady zakreslete/zapište do obrázků:

Zakreslete/zapište změny, které nastaly na položené sklenici při různých teplotách vody. 
Následně se pokuste vytvořit závěr vašeho zkoumání:

Změny na sklenici:
Voda s ledem

Horká voda 

Voda pokojové teploty
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Pokuste se napsat závěr toho, co jste zjistili svým zkoumáním:

Popřemýšlejte, co se podle vás stane se sklenicí s horkou vodou, pokud ji přikryjeme dru-
hou sklenicí a na jednu z nich umístíme kostku ledu. Své předpoklady zakreslete/zapište 
do obrázků a následně ověřte:

Změny na sklenici:

Předpoklad Ověření

Pokuste se napsat závěr toho, co jste zjistili svým zkoumáním:

Úkol 12a

Prohlédněte si následující obrázek. Zapište, kde všude se podle vás nachází voda a v jaké 
podobě se na ní voda nachází.
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Úkol 12b

Uměli byste do obrázku zaznamenat pohyb vody v přírodě? Své návrhy prodiskutujte ve 
skupině a následně zakreslete pomocí šipek do obrázku. Své návrhy zdůvodněte:

1
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Popřemýšlejte, jestli je možné vytvořit model koloběhu vody i ve třídě. Své návrhy za-
kreslete (uveďte konkrétní pomůcky, materiál a co očekáváte, že nastane):

Promluvte si ve skupině, zda se podle vás bude voda nacházet v prázdné sklenici, pokud 
umístíte své modely do různých prostředí a zda podle vás led ve sklenici roztaje (ano = 
háček ü; ne = křížek û). Své předpoklady zapište a ověřte:

Předpoklad Ověření

1. Voda ve sklenici Led Voda ve sklenici Led
Světlo

Tma

2.
Teplo

Chlad

Pokuste se vytvořit závěr z vašeho zkoumání:
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5.2  TVORBA POČASÍ A JEHO PŘEDPOVĚĎ

Úkol 1

Prohlédněte si předpovědi počasí z různých novin a zdrojů (internet) a popřemýšlejte, co 
mají všechny předpovědi stejné a v čem se liší:

Stejné prvky Odlišné prvky

Co všechno byste potřebovali vědět/zjistit, pokud byste chtěli vytvořit vlastní předpověď 
počasí? 
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Úkol 2a

Prohlédněte si následující obrázky teploměrů a pod každý z nich zapište teplotu, kterou 
zobrazují. Poté vyznačte ten teploměr, který podle vás zobrazuje nejvyšší a nejnižší tep-
lotu:
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Úkol 2b

Zakreslete červenou barvičkou do teploměrů takovou teplotu, která je uvedena pod nimi: 
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Úkol 3a

Do následující tabulky zaznamenejte teplotu, kterou naměří teploměr umístěný venku. 
Do posledního řádku vypište hodiny, kdy teplotu budete zaznamenávat. Teplotu změřte 
alespoň třikrát v průběhu dne:

Teplota↓

50

40

30

20

10

0

Hodina→

Vysvětlete, jak se teplota měnila během dne. Pokuste se vytvořit závěr na základě vašich 
zjištění:
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Do následující tabulky A zaznamenejte teplotu, kterou naměří teploměr umístěný venku 
na přímém slunci a do tabulky B teplotu, kterou naměří druhý teploměr umístěný venku 
ve stínu. Do posledního řádku vypište hodiny, kdy teplotu budete zaznamenávat. Teplotu 
změřte alespoň třikrát v průběhu dne:

Tabulka A Tabulka B

Pokuste se vytvořit závěr z vašeho zkoumání:
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Přímé sluneční záření Stín
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Úkol 3b

Zaznamenejte do tabulky teplotu v průběhu jednoho týdne, kdy jste ve škole – vybarvěte 
tolik čtverečků, jakou teplotu naměříte v průběhu dne. Do tabulky zapište hodiny, kdy 
budete teplotu v průběhu dne měřit. Teplotu změřte alespoň třikrát v průběhu dne:

50

40

30

20

10

0

Hod →

Den → Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Pokuste se odpovědět na následující otázky na základě naměřených hodnot, které jste na-
měřili na teploměru:

V který den bylo podle vás nejtepleji v 8.00 h?

V který den bylo podle vás nejtepleji v 12:00 h?

V který den bylo podle vás nejtepleji v 16:00 h?

V který den bylo podle vás nejchladněji v 8.00 h?

V který den bylo podle vás nejchladněji v 12:00 h?

V který den bylo podle vás nejchladněji v 16:00 h?

Který den byl nejteplejší?

Který den byl nejchladnější?

Pokuste se vytvořit závěr, jak se měnila teplota během pěti dní:
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Úkol 4a

Prohlédněte si následující graf, který znázorňuje průměrnou teplotu v Praze během celého 
roku a pokuste se zodpovědět otázky pod grafem:

Otázky: Vaše odpovědi:

Které měsíce jsou podle vás nejteplejší?

Které měsíce jsou podle vás nejchladnější?

Ve kterých měsících vystoupla teplota nad 15 °C?

Ve kterých měsících nebyla teplota vyšší než 10 °C?

Ve kterých měsících je teplota nižší než 0 °C?

Pokuste se vytvořit závěr toho, jak se podle vás mění teplota během roku:

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
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Úkol 4b

Prohlédněte si následující graf, který znázorňuje průměrnou teplotu v Popradu během 
celého roku a pokuste se zodpovědět otázky pod grafem:

Otázky: Vaše odpovědi:

Které měsíce jsou podle vás nejteplejší?

Které měsíce jsou podle vás nejchladnější?

Ve kterých měsících vystoupla teplota nad 15 °C?

Ve kterých měsících nebyla teplota vyšší než 10 °C?

Ve kterých měsících je teplota nižší než 0 °C?

Porovnejte průměrné teploty v Popradu a v Praze a pokuste se vytvořit závěr toho, jak 
se podle vás mění teplota během roku:

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
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5.2.1 Vítr

Úkol 1

Pokuste se navrhnout postup, jak byste uměli změřit směr větru pomocí poskytnutého 
materiálu:

PET láhev Špendlíky Nůžky Tužka

Špejle Papírový talíř Kompas Lepící páska

Návrh:

Pokuste se směrovník zkonstruovat podle vytvořeného návrhu a ověřte, zda funguje. 
Následně vytvořte závěr ze svého zkoumání:
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Úkol 2

Pokuste se navrhnout postup, jak byste uměli změřit rychlost větru. Své návrhy nakreslete. 
Nezapomeňte uvést, jaké pomůcky a materiál byste na to potřebovali. 

Pomůcky: 

Návrh: 

Do následující tabulky zapište, kolikrát se anemometr otočí za určitý čas v různých pod-
mínkách a prostředí. Do prvního sloupce lze doplnit další situace/prostředí, které chcete 
prozkoumat:

Čas Počet otáček

Fén (1. stupeň)

Fén (2. stupeň)

Před školou

Pokuste se vytvořit závěr z vašeho zkoumání:



132

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

5. Složení Země a její atmosféry; procesy, které ovlivňují povrch Země a její klima

Úkol 3

Myslíte, že vítr bude foukat na školním dvoře všude stejně? Změřte rychlost větru pomocí 
anemometru před školním vchodem (počet otočení za 10 s). Také zjistěte jeho směr po-
mocí směrovníku. Naměřené hodnoty si zapište. Pak popřemýšlejte, v kterých místech na 
školním dvoře bude podle vás foukat vítr jinak, než před školním vchodem. Nezapomeňte 
vytvořit předpoklady i o směru větru. Své předpoklady zapište a následně ověřte. 

Místo Časový interval Počet otáček anemometru Směr větru

Vchod budovy školy 10 s

Tabulka A

Předpoklad Ověření

Rychlost větru je vyšší

Rychlost větru je nižší

Rychlost větru je nulová

Rychlost větru je stejná

Tabulka B

Místo Časový interval Počet otáček anemometru Směr větru

10 s

Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:
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5.2.2 Oblačnost

Úkol 1

Pozorujte během dne, jak se mění mraky na obloze. Každé dvě hodiny zaznamenejte jejich 
tvar, barvu, množství mraků na obloze, jakož i aktuální počasí:

Čas Tvar Barva Pokrytí oblohy Počasí

8.00 h8.00 h

10.00 h10.00 h

12.00 h12.00 h

14.00 h14.00 h

16.00 h16.00 h

18.00 h18.00 h

Pokuste se vytvořit závěr z vašeho pozorování:
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Úkol 2

Popřemýšlejte, zda je podle vás možné podle oblaků předpovídat počasí. Pokud ano, po-
kuste se zakreslit/zapsat vaše předpoklady o tom, jaké mraky (a zda vůbec) se vyskytují na 
obloze při různých typech počasí:

Tabulka A

Předpoklad Oveření
Sluneční počasí

Přeháňka

Bouřka

Tabulka B

Pozorujte během dvou týdnů, jak se mění mraky na obloze. Pozorování zrealizujte každý 
den ve stejnou hodinu (ve 12.00 h). Zaznamenejte jejich tvar, barvu, množství mraků na 
obloze, jakož i aktuální počasí. Také změřte rychlost větru, směr větru a teplotu vzduchu:

Čas Tvar Barva Pokrytí 
oblohy

Teplota 
vzduchu

Rychlost 
větru 
(10 s)

Směr 
větru Počasí

1. den 

2. den
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Čas Tvar Barva Pokrytí 
oblohy

Teplota 
vzduchu

Rychlost 
větru 
(10 s)

Směr 
větru Počasí

3. den

4. den

5. den 

Pokuste se odpovědět na následující otázky na základě naměřených hodnot:

Která barva mraků se spojovala s deštěm?

Ovlivňuje směr větru teplotu vzduchu?

Souvisí barva mraků s charakterem počasí?

V který den bylo podle vás nejchladněji v 8.00 h?

V který den bylo podle vás nejchladněji ve 12:00 h?

V který den bylo podle vás nejchladněji v 16.00 h?

Který den byl nejteplejší?

Který den byl nejchladnější?

Pokuste se vytvořit závěr svého pozorování:
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Úkol 3

Prohlédněte si vývoj počasí na satelitní mapě. Pokuste se na jejím základě vytvořit předpo-
věď počasí pro vaše město. Jaké bude podle vás počasí za 3 hodiny? Jaké bude večer a jaké 
zítra?

Oblačnost Srážky

Předpoklad Ověření Předpoklad Ověření

11.00 h

18.00 h

Zítra ráno  
v 8.00 h

Pokuste se vytvořit závěr toho, co jste zjistili:

Úkol 4

Do následující tabulky naměřte aktuální hodnoty teploty, směru, rychlosti větru a stav oblač-
nosti. Na základě naměřených údajů se pokuste vytvořit předpověď počasí na další den:

Aktuální teplota

Směr větru

Rychlost větru

Pokrytí oblohy mraky

Barva mraků

Vaše předpověď počasí:
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5.3 SLOŽENÍ PŮDY A HORNIN

Úkol 1a

Vytvořte předpoklady o tom, co všechno se podle vás nachází v půdě:

Předpoklad Ověření

Prohlédněte si části, které jste našli v půdě a pokuste se je roztřídit do několika kategorií:
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Úkol 1b

Pořádně si prohlédněte vzorky a zaznamenejte jejich vlastnosti, které zakreslete/zapište 
do pracovního listu (vzhled, dotek, vůně, zvuk):

HLÍNA PÍSEK

Co mají oba vzorky společné a co odlišné?

Společné Odlišné

Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:
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Úkol 2

Vytvořte předpoklady o tom, zda podle vás materiály v tabulce propustí vodu. Materiály 
také uspořádejte od těch, které podle vás propustí nejvíce vody až po ty, které vodu ne-
propustí.

Materiál
Předpoklad Ověření

Propustnost Pořadí Propustnost Pořadí

Písek

Štěrk

Hlína

Jíl

Navrhněte postup, jak byste mohli zjistit, který materiál propustí vodu. Pokuste se navrh-
nout způsob, jak byste mohli zjistit i množství propuštěné vody: 



140

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

5. Složení Země a její atmosféry; procesy, které ovlivňují povrch Země a její klima

Popřemýšlejte ve skupině, kde by bylo vhodné dané materiály využít vzhledem k tomu, co 
jste o nich zjistili:

Materiál Využití
Písek

Štěrk

Hlína

Jíl

Pokuste se vytvořit závěr ze svého zkoumání:
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5. Složení Země a její atmosféry; procesy, které ovlivňují povrch Země a její klima

Úkol 3

Prozkoumejte horniny před vámi. Zaměřte se na jejich vzhled, vůni, povrch a tříštivost. 
Svá zjištění zapište do tabulky:

Hornina 1

Hornina 2

Hornina 3 

Co mají podle vás tyto horniny společné a co odlišné?

Společné Odlišné

Popřemýšlejte a navrhněte, kde by se podle vás mohly tyto horniny využít.
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6. Naše sluneční soustava je velmi malou částí jedné z miliard galaxií ve vesmíru

6.1 MĚŘENÍ ČASU

Úkol 1a: Sluneční hodiny na hřišti 

Návod na konstrukci gnómonických slunečních hodin na hřišti:

Postup:

1. Na určené místo zatlučte svislou tyč, která bude tvořit gnómon.
2. Pomocí kompasu určete směr sever-jih a východ-západ.
3. Pomocí provázku a tyčky narýsujte kolem gnómonu půlkružnice z východu přes sever 

až na západ.
4. Ve správném směru od gnómonu vyznačte na půlkružnici bod označující 12 h.
5. Stejně vyznačte body 6 h a 18 h (viz obrázek 1).

východ západ

sever

12 h

6 h18 h

Obrázek 1 

6. Do vyznačených bodů zatlučte tyčky a doplňte číselné označení (buď čísla napište na 
hřiště, nebo na tyčky připevněte papírové cedulky).

7. Vyznačte další body na stupnici (buď pomocí provázku stejné délky jako poloměr 
kružnice navázaného na body 6 h, 12 h, 18 h, s využitím vlastností rovnoramenného 
trojúhelníku – viz obrázek 2 a 3 – a následné rozdělení vzdáleností mezi získanými 
body na poloviny, nebo raději položením provázku na kružnici, následným změřením 
délky provázku mezi body 6 h a 12 h a rozdělením na patřičný počet stejně dlouhých 
úseků).

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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východ západ

sever

12 h

6 h

8 h16 h

18 h
východ západ

sever

12 h

6 h

8 h16 h

10 h14 h

18 h

Obrázek 2 Obrázek 3

8. Výsledná podoba slunečních hodin je na obrázku 4. 

17 h

16 h

15 h

13 h 11 h
10 h

9 h

8 h

7 h

14 h

18 h
východ

sever

12 h

6 h

Obrázek 4 

Otázky:

• Kdy není možné použít sluneční hodiny?
• Jak musíme upravit sluneční hodiny vytvořené v létě, aby ukazovaly správný čas i v 

zimě?
• Jak můžeme sluneční hodiny použít v noci?
• Jak se změní stín vrhán gnómonem v zimě a v létě?

Úkol 1b: Sluneční hodiny ve třídě 

Návod na konstrukci gnómonických slunečních hodin ve třídě

Postup:

1. Upravte velikost bloku papíru tak, aby se celý vešel na destičku z korku či polysty-
renu.

2. Na blok papíru narýsujte podél celé delší strany ve vzdálenosti 1 – 2 cm od okraje 
úsečku a vyznačte její střed.

3. Ve vyznačeném středu úsečky narýsujte kolmici k úsečce.
4. Narýsujte půlkružnice se středem ve středu úsečky s co největším poloměrem,  

dosahujícím cca 1 – 2 cm od nejbližšího okraje a blok položte na destičku (viz 
Obrázek 5).
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5. Připevněte blok papíru ke korku v rozích pomocí ozdobných špendlíků (s velkou 
hlavičkou).

6. Ve správném směru od gnómonu vyznačte na půlkružnici bod označující 12 h.
7. Podobně označte body 6 h a 18 h (viz Obrázek 6).
8. Do vyznačených bodů zapíchněte špendlíky a doplňte číselné označení.
9. Vyznačte další body na stupnici pomocí provázku stejné délky jako poloměr kruž-

nice navázaného na body 6 h, 12 h, 18 h, s využitím vlastností rovnoramenného 
trojúhelníku (viz Obrázek 2 a Obrázek 3 v předchozím úkolu). Následně rozdělte 
vzdálenosti mezi získanými body na poloviny nebo rozdělením na patřičný po-
čet stejně dlouhých úseků metodou pokus-omyl. Vzniklé body označte barevnými 
špendlíky a doplňte číselné hodnoty.

10. Do průsečíku přímek zapíchněte špejli.
11. Pomocí kompasu, buzoly nebo mobilu nastavte sluneční hodiny do správné  

polohy.

východ západ

sever

6 h

12 h

18 h

Obrázek 5 Obrázek 6

Otázky:

• Kdy není možné použít sluneční hodiny?
• Jak musíme upravit sluneční hodiny vytvořené v létě, aby ukazovaly správný čas 

i v zimě?
• Jak můžeme sluneční hodiny použít v noci?
• Jak se změní stín vrhán gnómonem v zimě a v létě?

6.2 FÁZE MĚSÍCE

Úkol 1: Fáze měsíce 

Úkoly pro žáky:

1. Urči z kalendáře, co znamenají určité znaky pro Měsíc.
2. Urči, kolik dní uběhne mezi značkami.
3. Urči, kolik dní uběhne mezi stejnými značkami.
4. Popiš změny osvětlení Měsíce u pomerančového modelu.
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 (Pomerančový model: silný zdroj světla je umístěn na jednom místě v učebně (výš než 
hlavy dětí), každé dítě drží v ruce pomeranč (nebo vyrobený model Měsíce). Pomeran-
čem otáčí kolem své osy a sleduje změny osvětlení).

5. Ve dvojici znázorni model pohybu Měsíce kolem Země. Zakresli fáze Měsíce.

6.3 KALENDÁŘ

Úkol 1: Kalendář 

Úkoly pro žáky:

1. Urči délku měsíců pomocí kloubů na ruce. Napiš, jaké měsíce jsou na kloubu, a které 
v jamce. Co je možné o těchto měsících říct?

2. Pomocí kalendáře urči délky ročních období.
3. Zkuste nasimulovat pohyb Země kolem Slunce. Vycházejte z údajů z cvičení 2. Do si-

mulace pohybu můžete přidat Měsíc.



146

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

6. Naše sluneční soustava je velmi malou částí jedné z miliard galaxií ve vesmíru

6.4 SVĚTOVÉ STRANY

Úkol 1: Světové strany 

Úkoly pro žáky:

1. Jaké máme hlavní světové strany?
2. Jaké máme vedlejší směry?
3. Jak můžeme stanovit směry k světovým stranám podle přírodních úkazů?
4. Jak můžeme stanovit směry k světovým stranám podle Slunce?
5. Jak můžeme stanovit směry k světovým stranám podle hvězd?
6. Jak můžeme stanovit směry k světovým stranám podle Měsíce?

Úkol 2: Výpočet rozměrů modelu sluneční soustavy 

Těleso Průměr Vzdálenost od Slunce

Slunce ––––

Merkur

Venuše

Země

Mars

Jupiter

Saturn

Prstenec Saturnu ––––

Uran

Neptun
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Postup výpočtu velikostí těles:

1. Zvol průměr Země.
2. Venuše je přibližně stejně velká jako Země.
3. Merkur a Mars mají zhruba poloviční průměr než Země (Merkur je o trochu menší než 

Mars).
4. Jupiter a Saturn mají zhruba desetkrát větší průměr než Země (Jupiter je o trochu větší 

než Saturn, prstence Saturna mají třikrát větší průměr než je průměr samotného Satur-
nu).

5. Uran a Neptun mají průměr čtyřikrát větší než Země.
6. Slunce má přibližně stokrát větší průměr než Země.

Pro vzdálenosti těles platí: 

• vzdálenost Země od Slunce je přibližně stokrát větší než je průměr Slunce
• vzdálenost Merkuru od Slunce je zhruba poloviční než vzdálenost Země od Slunce
• vzdálenost Venuše od Slunce je asi tři čtvrtiny vzdálenosti Země od Slunce
• vzdálenost Marsu od Slunce je o polovinu větší než vzdálenost Země od Slunce
• vzdálenost Jupiteru od Slunce je pětkrát větší než vzdálenost Země od Slunce
• vzdálenost Saturnu od Slunce je desetkrát větší než vzdálenost Země od Slunce
• vzdálenost Uranu od Slunce je dvacetkrát větší než vzdálenost Země od Slunce
• vzdálenost Neptunu od Slunce je třicetkrát větší než vzdálenost Země od Slunce

Úkol 3: Zadání možných rozměrů modelu sluneční soustavy 

Těleso Průměr Vzdálenost od Slunce

Slunce 110 cm 0 m

Merkur 4 mm 45 m

Venuše 1 cm 85 m

Země 1 cm 120 m

Mars 5 mm 180 m

Jupiter 11 cm 600 m

Saturn 9 cm (33 cm) 1 100 m

Uran 4 cm 2 300 m

Neptun 4 cm 3 500 m
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Těleso Průměr Vzdálenost od Slunce

Slunce 3 cm 0 m

Merkur 0,1 mm 1,3 m

Venuše 0,3 mm 2,4 m

Země 0,3 mm 3,3 m

Mars 0,15 mm 5 m

Jupiter 3 mm 17 m

Saturn 2,7 mm (9 mm) 32 m

Uran 1 mm 64 m

Neptun 1 mm 100 m

Těleso Průměr Vzdálenost od Slunce

Slunce

Merkur

Venuše

Země

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun
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6. Naše sluneční soustava je velmi malou částí jedné z miliard galaxií ve vesmíru

6.5 SOUHVĚZDÍ

Úkol 1: Souhvězdí 

Úkoly pro žáky:

1. Kolik souhvězdí známe?
2. Jak rozdělujeme souhvězdí?
3. Jaké názvy souhvězdí znáš?
4. Co je to asterismus?
5. Jaké asterismy znáš?
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7. Bez buněk není možný život

7.1 BEZ BUNĚK NENÍ MOŽNÝ ŽIVOT

Úkol 1: Obrázek, na němž se to jen hemží

Podívejte se na obrázek. Co je na něm živé a co ne?

Najděte pět živých a pět neživých věcí a doplňte je do tabulky.

Živé Neživé

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY



151

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

7. Bez buněk není možný život

Úkol 2: Co ještě znáte?

Poznamenejte do tabulky ještě více příkladů, které znáte.

Živé Neživé

Úkol 3: Druhy živých tvorů

Každý se vyměňte s někým ze spolužáků. Co jste si poznamenali do tabulek jako „živé“? 
Dokážete přiřadit tyto tvory k jednotlivým skupinám? Najděte pro každou skupinu poj-
menování a zapište ho do tabulky.

Neživé Skupina 1: Skupina 2:
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Úkol 4: Živé nebo neživé?

Označte křížkem, zda tyto speciální případy patří do skupiny živých tvorů, nebo neživých 
předmětů. Nad svými odpověďmi přemýšlejte a zaznamenejte si důvody svého rozhodnu-
tí. 

Živé Neživé Odůvodnění

Moucha

Kytice květů

Oheň

Jablko

Jadérko z jablka

Pomeranč

Plesnivý pomeranč

Pes

Pejsek na baterky

Úkol 5: Znaky života

Ještě jednou si prohlédněte své tabulky. Proč jste některé věci zařadili mezi živé a některé 
mezi neživé? Čím se vyznačují živí tvorové? Vyjmenuj alespoň jeden znak života:

Všichni živí tvorové jsou/mají/dokáží:

(Poznámka: Úkol 6: Předpoklady života je třídní projekt, který se realizuje přímo ve třídě 
a není k němu potřebný pracovní list.)
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Úkol 7: Organismy jsou tvořeny buňkami

Pozorujte mikroskopem buňky cibule. Popište a nakreslete, co vidíte. 

Pomůcky:

• cibule, voda, pinzeta, mikroskop, krycí sklíčko, podložní sklíčko, dvě preparační jehly, 
pipeta, filtrační papír

Příprava preparátu: 

1. Z vnitřní strany slupky pinzetou opatrně odloupněte kousek průsvitné pokožky a po-
ložte ho do kapky vody na podložní sklíčko! (Pozor! Pokud se pokožka sroluje, musíte 
ji ve vodě pomocí dvou preparačních jehel zase narovnat!)

2. Přikryjte preparát v kapce vody krycím sklíčkem a prohlédněte ho pod mikroskopem 
(nejprve při malém, potom při větším zvětšení).

Popište výsledky svého pozorování:
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Nakreslete obrázek, na kterém své pozorování znázorníte:

Úkol 8: Buňka cibule a slaná voda

Připravte preparát z červené cibule podle návodu v pracovním listu 7. Pozorujte ho pod 
mikroskopem. Kromě toho pozorujte další preparát cibule, který nepřipravíte s kapkou 
vody, ale s kapkou roztoku kuchyňské soli. Co jste zjistili?

Pomůcky:

• hotový preparát z cibule, červená cibule, roztok kuchyňské soli, pinzeta, mikroskop, 
podložní sklíčko, krycí sklíčko, dvě preparační jehly, pipeta, filtrační papír

Postup:

1. Připravte si preparát podle návodu v pracovním listu 7. Použijte ale červenou cibuli. 

2. Připravte si další preparát podle návodu v pracovním listu 7. Použijte ale červenou ci-
buli a namísto obyčejné vody roztok kuchyňské soli. 

3. Pozorujte oba preparáty pod mikroskopem a popište je. Vidíte rozdíl mezi cibulí v oby-
čejné a ve slané vodě? Popište ho!
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Závěr:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

8.1 ZPŮSOB ŽIVOTA ŽIVÝCH ORGANISMŮ

Úkol 1a

Navrhněte postup, jak byste zasadili semeno. Nezapomeňte uvést i pomůcky a to, co oče-
káváte, že nastane:

Úkol 1b

Za jakých podmínek semeno vyklíčí? Do tabulky zaznamenejte podmínky, které budete zkoumat. 

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

1.

2.

3.

4.

5.

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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Úkol 2

Myslíte si, že to, jak je semeno velké, ovlivňuje rychlost jeho klíčení? Prohlédněte si se-
mena, která máte uvedena v tabulce a uspořádejte je podle rychlosti jejich klíčení (1 = 
vyklíčí první, 5 = vyklíčí poslední). Pokud si myslíte, že některá vyklíčí nastejno, označte 
je stejným číslem. 

Předpoklad Ověření

rajče 

mrkev

fazole

cibule 

dýně

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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Úkol 3

Popřemýšlejte, jaké podmínky rostlina potřebuje na to, aby rostla. Do tabulky zazname-
nejte podmínky, které budete zkoumat a váš předpoklad, zda za daných podmínek rostlina 
bude růst dál nebo ne:

Výška rostliny před ovlivněním:

Výška rostliny po ovlivnění:

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

1. 

Nákres

Výška rostliny před ovlivněním:

Výška rostliny po ovlivnění:

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

2. 

Nákres
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Výška rostliny před ovlivněním:

Výška rostliny po ovlivnění:

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

3. 

Nákres

Výška rostliny před ovlivněním:

Výška rostliny po ovlivnění:

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

4. 

Nákres

Na základě svého zkoumání uveďte, jaké podmínky rostlina potřebuje k růstu. Své 
závěry zapište:
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Úkol 4a

Popřemýšlejte ve skupině, jak se rostlina mění během růstu. Jaké změny na ní můžeme 
pozorovat? 

Své předpoklady zapište. Pokud chcete, můžete si pomoci nakreslením obrázku. Nezapo-
meňte uvést názvy jednotlivých částí rostliny:
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Pozorujte růst rostliny, kterou jste zasadili. Jednou za týden zaznamenejte do pozorovací-
ho listu počet listů a poupat na rostlině, změřte výšku stonku. Všímejte si změn i na listech 
a květech. Nejdříve nakreslete (načrtněte) rostlinu na začátku pozorování na samostatný 
papír. Pozorované změny můžete dokreslovat přímo do vašeho náčrtu:

Den Výška 
stonku (cm)

Tloušťka 
stonku (cm)

Počet 
listů

Šířka listů 
(cm)

Počet 
poupat

Počet 
rozkvetlých 

květů

Přečtěte si následující otázky a pokuste se na ně odpovědět na základě informací z vašeho 
pozorování:

Otázky Odpovědi

Vytváří rostlina stále nové listy?

Jak se listy měnily během růstu rostliny?

Měnila se vzdálenost mezi listy?

Jak se měnil stonek rostliny?

Vytvářela rostlina květy?

V který den jste zpozorovali první poupata?

V který den se objevil první rozkvetlý květ?

Která část rostliny se během jejího růstu  
nejvíce změnila?
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Pokuste se vytvořit závěr z vašeho pozorování:

Úkol 4b

Prohlédněte si květ před sebou. Pomocí lupy prozkoumejte jeho stavbu. Jednotlivé části 
květu zakreslete a pokuste se je pojmenovat:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Porovnejte květy z více rostlin a zapište/zakreslete ty znaky, ve kterých se podobají a ve kte-
rých se liší:

Stejné znaky Odlišné znaky

Vytvořte závěr ze svého pozorování: 

Úkol 4c

Prohlédněte si a důkladně prozkoumejte kořeny rostlin. Svá zjištění zapište/zakreslete do 
tabulky. Prozkoumejte také půdu, kterou jste přinesli do třídy:

Kořeny: Půda:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Vytvořte závěr svého zkoumání:

Úkol 5

Prohlédněte si rostliny v následující tabulce. Zakroužkujte ty části rostliny, které lze podle 
vás konzumovat. Uveďte při nich i příklad jejich konzumenta:

Rostlina

růže jabloň

tráva malina
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Popřemýšlejte, zda ovoce a zelenina v tabulce obsahuje semena nebo ne. Své předpoklady 
zaznamenejte a následně ověřte:

Předpoklad Ověření

jablko

hroznové víno

 
mrkev

paprika 

rajče 

cibule

brokolice
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Promluvte si ve skupině, jaké ovoce a zeleninu ještě znáte. Zapište je do tabulky k té části, 
kterou z nich konzumujeme. Pokud si nejste jisti, o jakou část rostliny jde, vyhledejte in-
formace na internetu nebo v encyklopedii:

Stonek

Listy

Kořen

Květ
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 6a

Navrhněte alespoň tři druhy potravy, které budou pro mravence lákavé a tři druhy, které 
mravence nebudou zajímat. Své předpoklady následně ověřte:

Mravence bude zajímat Předpoklad Ověření

1.

2.

3.

Mravence nebude zajímat Předpoklad Ověření

1.

2.

3.

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 6b

Do levého sloupce tabulky napište název odchyceného hmyzu. Potom popřemýšlejte, čím 
se podle vás bude hmyz živit. Můžete uvést i několik druhů potravy. Své předpoklady ná-
sledně ověřte.

Hmyz Předpoklad Ověření

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:

Úkol 7

Promluvte si ve skupině, se kterým výrokem na obrázku souhlasíte a proč. Pokud nesou-
hlasíte s žádným výrokem, vytvořte vlastní. Vyznačte osobu/osoby, s výrokem/výroky se 
kterými souhlasíte: 
hlasíte s žádným výrokem, vytvořte vlastní. Vyznačte osobu/osoby, s výrokem/výroky se 

Rostliny mají energii 
ze Slunce, ale my ne.

Když se opalujeme, 
tak máme více energie

ze Slunce.

Podle mě máme méně energie, protože 
se mi chce spát, když se opaluji.
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Navrhněte postup, jak byste mohli svá tvrzení ověřit:

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:

Úkol 8

Prohlédněte si obaly různých potravin. Jaké informace poskytuje obal pro spotřebitele? 
Svá zjištění zapište:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Opět si pozorně prohlédněte obal a pokuste se zodpovědět následující otázky:

Otázka Odpověď

Jaký je název produktu?

Jaká je jeho hmotnost?

Jaké je jeho složení?

Jaká je hlavní složka tohoto produktu?

Jakou energii nám poskytuje?

Kolik obsahuje tuků?

Kolik obsahuje sacharidů?

Kolik obsahuje bílkovin?

Obsahuje vitamíny? Pokud ano, jaké?

Obsahuje sůl? Pokud ano, kolik?

Popřemýšlejte, proč se podle vás uvádějí tyto údaje na produktech. Je důležité, aby je člo-
věk znal? Své odpovědi zdůvodněte:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 9

Kolik energie nám poskytují potraviny, které jsou uvedeny v tabulce? Uspořádejte potra-
viny od těch, co nám poskytují nejvíce energie, až po ty, které nejméně (číslo 1). Pokud si 
myslíte, že některé nám poskytují stejné množství energie, označte je stejným číslem. Do 
posledního řádku si můžete uvést libovolnou potravinu:

Předpoklad Ověření

máslo

 ovesné vločky

oplatka

čokoláda

ořechy
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Navrhněte postup, jak byste mohli své tvrzení ověřit (uveďte konkrétní pomůcky, materiál 
a co očekáváte, že nastane):

Prohlédněte si obaly potravin a zapište do tabulky jejich energetickou hodnotu (označené 
v kcal). Vybarvěte v tabulce tolik políček, podle toho jakou hodnotu najdete na obalu. 
Potom uspořádejte potraviny podle zjištěných hodnot na obalu od těch, co mají největší 
energetickou hodnotu, až po ty s nejmenší. Do posledního sloupce si můžete opět zazna-
menat libovolnou potravinu. Svá zjištění zapište a porovnejte s předpoklady v předešlé 
tabulce:

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Kcal
máslo

ovesné  
vločky oplatka čokoláda ořechy
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Prohlédněte si obaly nápojů a zapište do tabulky jejich energetickou hodnotu (označené 
v kcal). Vybarvěte v tabulce tolik políček, podle toho jakou hodnotu najdete na obalu, 
do posledního sloupce můžete uvést libovolný nápoj. Potom uspořádejte nápoje podle 
zjištěných hodnot na obalu od těch, co mají největší energetickou hodnotu, až po ty 
s nejmenší:

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Kcal

minerální 
voda

kolový  
nápoj

pomerančový 
džus ledový čaj jablečný  

džus
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 10

Vyhledejte v tabulkách, kolik energie by měl přijmout žák vašeho věku. Poté ve skupině 
vyberte různé potraviny a zapište jejich energetickou hodnotu. Kolik potravin by měl přij-
mout žák vašeho věku?

Věk: ................................................

Potřebný energetický příjem na den: ........................................

Potravina Hmotnost Energetická hodnota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spolu:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

8.2 VZTAHY MEZI ORGANISMY

Úkol 1

A) Prohlédněte si obrázky pod schématem. Popřemýšlejte, které obrázky byste doplnili 
do prázdného schématu tak, abyste vytvořili potravní řetězec:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

B) Prohlédněte si následující obrázky a pokuste se nyní sami vytvořit potravní řetězec, 
který zakreslete/zapište do tabulky pod obrázky. Pokuste se použít co nejvíce obráz-
ků:

Potravní řetězec:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

C)  Pokuste se vytvořit vlastní potravní řetězec, do kterého zařaďte i člověka. 
Můžete použít následující schéma nebo si můžete vytvořit vlastní návrh schématu:

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 2

Na kterých předmětech se podle vás vytvoří plíseň? Roztřiďte předměty, na kterých se 
podle vás plíseň vytvoří a na kterých ne. 

Předmět Předpoklad Ověření

jablko 

chléb

pomeranč

sýr

mince

lžička
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Navrhněte postup, jak byste své předpoklady mohli ověřit. Nezapomeňte uvést i pomůcky 
a to, co očekáváte, že nastane:

Za jakých podmínek se vytvoří plíseň? Do tabulky zaznamenejte podmínky, které budete 
zkoumat.

Světlo Voda Teplo Půda Předpoklad Ověření

1. 

2.

3.

4.

5.

Pokuste se vytvořit závěr svého zkoumání:
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 3a

Popřemýšlejte, jak podle vás využívá rostliny ve svém životě člověk a jak živočichové. Do-
plňte do pojmové mapy další způsoby využití rostlin pro živočichy a pro člověka. Pokuste 
se uvést co nejvíce příkladů:

Živočichové

Člověk

rostliny

potrava

rostliny

potrava
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Porovnejte pojmové mapy využití rostlin živočichy a člověkem. Kdo podle vás využívá 
rostliny víc? Mohli by živočichové nebo člověk žít bez rostlin? Pokud ano, čím byste je 
nahradili? Pokud ne, proč?

Úkol 3b

Využívají podle vás živočichové rostliny? Pokud ano, pokuste se vytvořit pojmovou mapu 
jejich využití. Pokud ne, vysvětlete, proč to není možné:

Rostliny

živočichové

hmyz
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Pozorujte hmyz na školním dvoře, který se bude zajímat o květy rostlin. Kromě hmyzu 
zaznamenejte i rostliny, jejichž květy hmyz navštívil:

Hmyz Rostlina

Vytvořte závěr svého zkoumání:



183

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Úkol 4

Prohlédněte si potravinářské výrobky v tabulce a pokuste se identifikovat původní, resp. 
vstupní surovinu, ze které se daný produkt vyrábí:

Surovina

džus

 
ovesné vločky

chléb

máslo

kečup
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8. Organismy jsou závislé na příjmu energie a látek, o které soupeří s jinými organismy

Vyberte si jeden výrobek a pokuste se objasnit postup, jak byste postupovali, pokud byste 
si chtěli takový výrobek vyrobit ve škole nebo doma. Uveďte konkrétní pomůcky, materiál 
a co očekáváte, že nastane:

Postup: Pomůcky:
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9. Geny a generace

Úkol 1: Rodinné fotografie

Přineste fotografie příbuzných (například bratra, sestry, mámy, otce, babičky či dědečka). 
Zvolte takové fotografie, na kterých lidi jednoznačně rozeznáte. Rozložte všechny foto-
grafie před třídu a zamíchejte je. Dokážete určit, které fotografie patří kterému žákovi? Je 
něco, čeho jste si všimli?

Úkol 2: Ušní lalůčky 1

Kolik z vašich spolužáků má volné a kolik přirostlé ušní lalůčky? Zapište výsledek do ta-
bulky.

Přirostlé ušní lalůčky Volné ušní lalůčky

Počet žáků: Počet žáků:

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY



186

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

9. Geny a generace

Jaké ušní lalůčky máš ty?

Úkol 3: Ušní lalůčky 2

Kdo ve vaší rodině má volné, a kdo přirostlé ušní lalůčky? Zapište si to.

Volné ušní lalůčky Přirostlé ušní lalůčky



187

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

9. Geny a generace

Úkol 4: Rodokmen

Na základě zjištění nakreslete svůj rodokmen.

Úkol: Ušní lalůčky 3

Liší se vaše ušní lalůčky od ušních lalůčků vašich příbuzných? Prodiskutujte ve dvojici 
výsledky svého pozorování.
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9. Geny a generace

Úkol 6a: Rolování jazyka

Kolik z vašich spolužáků dokáže srolovat jazyk, a kolik to nedokáže? Zapište výsledek do 
tabulky.

Srolovaný jazyk Nesrolovaný jazyk

Počet žákyň a žáků: Počet žákyň a žáků:

Dokážeš srolovat jazyk?

Ano Ne

Úkol 6b: Rolování jazyka rodinných příslušníků

Kdo ve vaší rodině dokáže srolovat jazyk? Zapište si to.

Dokáže srolovat jazyk Nedokáže srolovat jazyk
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9. Geny a generace

Úkol 7: Rolování jazyka rodinných příslušníků 2

Lišíte se s rodinnými příslušníky ve schopnosti srolovat jazyk? Prodiskutujte ve dvojici 
výsledky svého pozorování. Souvisí tato schopnost s pohlavím?

Úkol 8: „Nepoddajný gen“

Tuto hru nazýváme „nepoddajný gen“. Postavte se ve třídě do tvaru rodokmenu tak, aby 
vždy dvě děti představovaly rodiče a jedno dítě dceřinou generaci. Každý žák první gene-
race dostane dvě buď malé, nebo velké kuličky. V následujícím kroku předá každý z rodičů 
jednu z kuliček další generaci, takže každé dítě dostane jednu kuličku od jednoho z ro-
dičů. Takto to pokračuje, přičemž si každý musí dříve, než svou kuličku předá, zapamato-
vat velikosti obou svých kuliček. 

Když všechny generace své kuličky předají, děti si sednou na zem. Nyní smějí vstát ti, kteří 
mají přinejmenším jednu velkou kuličku – tedy „nepoddajný gen“. Co jste zjistili? Posta-
vilo se některé dítě, jehož rodiče zůstali sedět?
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9. Geny a generace

Úkol 9: Tulipán 1

Tulipány vyrůstají každý rok na jaře z cibulek, které po celý zbytek roku odpočívají v zemi. 
Tulipány se mohou množit tak, že se jejich cibulky během období růstu na jaře dělí. Od-
dělené cibulky, nazývané také pacibulky, jsou o něco menší než původní mateřské cibulky. 
Později (například následující rok nebo za dva roky) pak vyrostou dvě rostliny, které jsou 
geneticky, tedy z hlediska genetické informace, identické. Přesto se však liší.

Přemýšlejte, který z tulipánů na obrázku představuje mateřskou, a který dceřinou rostlinu. 
Prodiskutujte výsledek ve dvojici.
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9. Geny a generace

Úkol 10: Tulipán 2

Tulipány mohou vytvářet i semena. Když maličké tmavé semínka dozrají, dopadají na 
zem, kde z nich mohou vyrůst nové rostliny. Na to, aby se v tulipánu tvořila semena, musí 
být vajíčko oplodněno pylem. Vajíčko je v květu dobře chráněno, v takzvaném pestíku. 
Kromě toho jsou v květu tyčinky pokryté pylem. Včely a jiný hmyz přiletí na květ, aby se 
napili sladké šťávy, která je na spodní části květu. Přitom setřou z tyčinek pyl, který se jim 
přichytí na tělíčko. Když potom včela přeletí na další květ, dostane se pylové zrníčko na 
pestík jiné rostliny a oplodní tam vajíčko. Pestík s vajíčkem představují ženskou část květu, 
prašníky s pylem mužskou část květu. 

Úkol:

a) Zjistěte, která část květu na obrázku představuje ženskou část (pestík), a která mužskou 
část (tyčinky)?

b) Ve dvojicích přemýšlejte, zda se semínka vytvoří z mateřské nebo otcovské rostliny. 
Svou odpověď zdůvodněte.
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9. Geny a generace

Úkol 11: Mechovník (Bryophyllum)
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9. Geny a generace

Ne přesně stejně. Budou 
vypadat trošku jako máma 

a trošku jako otec.

Pokud je nebudeme 
dostatečně zalévat, 

budou děti vypadat jinak.???

Tato rostlina nosí své děti 
na vlastním listu. Vyrostou 
z nich rostliny, které budou 

vypadat přesně stejně.

Co na to říkáte?

Výrok Co je na něm 
pravdivé?

Co není 
pravdivé? Příklady

Tato rostlina nosí své děti na vlastním listu. Vyrostou 
z nich rostliny, které budou vypadat přesně stejně.
Ne přesně stejně. Budou vypadat trošku jako 
máma a trošku jako otec.
Pokud je nebudeme dostatečně zalévat, 
budou děti vypadat jinak.
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10.1 LÉČIVÉ ROSTLINY

Úkol 1: Herbář léčivých bylin

1. Vytvoř herbář 10ti druhů léčivých rostlin podle instrukcí učitele. V terénu najdi 10 
druhů léčivých rostlin, rostliny vyryj lopatkou i s kořenem. Očisti kořen od země a rost-
linu přímo v terénu vlož do savého novinového papíru.

2. Přenes domů a doma rostlinu vylisuj, což obnáší každodenní překládání rostliny do 
suchých novin. Když je rostlina zcela suchá, přenes ji na čistý papír a opatrně přilep 
proužky průsvitné lepenky.

3. Do pravého dolního rohu papíru napiš schédu. Nezapomeň, schéda musí obsahovat: 
slovenský a odborný název rostliny, čeleď, datum sběru, jméno sběratele, přesnou loka-
litu sběru.

4. Na zhotovení herbáře máš 1 měsíc, pak dones své dílo do školy a pochval se spolužákům 
i učiteli.

Úkol 2: Exkurze na vybrané území a demonstrace léčivých rostlin

Znal/a jsem tuto rostlinu Je léčivá? Na co se používá?

český název čeleď ano ne

PRACOVNÍ LISTY  
PRO ŽÁKY
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Úkol 3: Šípkový čaj

Pozoruj, co se děje v obou kádinkách, popiš do tabulky rozdíly:

Pozorování
Vysvětli rozdíl mezi obsahem  

obou kádinek

1. kádinka 2. kádinka

Na začátku pokusu.

Po 20 min popiš barvu obsahu kádinek.

Pokus se s pomocí učitele vysvětlit,  
co se v kádinkách stalo.

Ochutnej z obou kádinek  
a popiš rozdíl chutí.

Úkol 4: Aromatické byliny

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5

Vůně – popiš

Načrtni průřez 
stonkem

Květenství

Barva květu

Která část rostliny  
je aromatická?

Český název
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Úkol 5: Oleje používané v domácnosti

Olej
Název  

rostliny
Na co doma  

olej používáte?*
Má olej léčebné použití?  

Jaké?

* Pokud Ti nepomohli rodiče ani internet, zaběhněte se zeptat do lékárny.

Úkol 6: Rozbor příbalového letáku bylinného preparátu

Pečlivě si přečti příbalový leták k rostlinnému preparátu a pokus se pomocí internetu 
a slovníku cizích slov vysvětlit cizí pojmy, které jsou zde použity. Vypiš do tabulky cizí 
termíny a jejich vysvětlení:

Termín Vysvětlení termínu

Úkol 7: Založení bylinkového záhonu

Založte s učitelem a spolužáky bylinkový záhon nebo jen výstavu bylinek na okně třídy.  
K bylinkám dejte jmenovky s českým a odborným názvem a sestavte listy s jejich použi-
tím. 
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10.2 EKOSYSTÉMY

Úkol 1: Vycházka do lesa

a) V lese vyplň pozorovací protokol:

Rostou zde tyto stromy:

V keříkovém  
patře je:

A v podrostu jsou 
tyto byliny (pokud  
bylinu neznáš,  
nakresli ji do tabulky)

Viděli jsme ptáky:

Další zvířata:

Hmyz: 

Houby:

Mechy a lišejníky 
(vezmi vzorek do 
plastového sáčku)

Další pozorování  
v terénu:

b) Ve škole vyber vzorek mechu či lišejníku z igelitového sáčku a vystav na místě doporu-
čeném učitelem. Pokus se určit přírodninu společně s učitelem.
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Úkol 2: Výstava lučních bylin ve škole 

1. Vyber se na nejbližší louku a nasbírej luční druhy. 

2. Ve škole je vystav do připravených lahviček a pokus se jednotlivé druhy určit a zařadit 
do čeledi.

3. Potom vždy pod lahvičku umístí popis se jménem rostliny.

Úkol 3: Pobytové stopy zvířat v lese  

1. Pokus se zahrát na lovce a vystopovat pobytové stopy zvířat v lese (např. okousaná šiš-
ka, kdo si na ní asi pochutnával?).

2. Také pozorně poslouchej zvuky ptáků a pozoruj, jak se ozývají a odkud. 

3. Na papír poznamenej co nejvíce pobytových stop zvířat.

Úkol 4: Rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami  

Pozoruj rozdíl mezi dvěma vzorky rostlin. Porovnej kořeny, stonky, listy a květy. Pozoro-
vání zapiš a rozdíly zakresli. Pokud nevíš, na co se máš dívat, zeptej se učitele.

Vzorek 1 Vzorek 2

Kořen – délka,  
větvení, tvar:

Listy – mají stopku  
a čepel?

Listy – žilnatina –  
nakresli:

Květy – barva:

Květy – tvar – nakresli:

Další rozdíly mezi  
vzorky:

Znáš název rostliny?
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Úkol 5: Přiřazování druhů do ekosystémů 

Ach ano, někdo tu řádil a vše přeházel... Pokus se dát věci do pořádku. Doplň chybějící 
pojmy do schématu:

Pojmy: dub letní, jehličnatý, listnatý, žalud, buk lesní, bukvice, smrčina, smrk ztepilý,  
šiška

dubový lesles žalud

jehličnatý smrk  
ztepilý

10.3 ROČNÍ OBDOBÍ

Úkol 1 

Zakroužkuj měsíce podle ročních období. Jarní měsíce zelenou, letní měsíce červenou, 
podzimní měsíce žlutou a zimní měsíce modrou.

duben srpenlistopad květen

prosinec říjenčervenec červen

únor ledenzáří březen

Úkol 2 

Vyhledej v kalendáři nebo na internetu dobu astronomických začátků ročních období.  
Do tabulky správně přiřaď zjištěná data k uvedeným označením.
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Zjištěná data začátků ročních období Správné označení začátků

Jarní rovnodennost

Letní slunovrat

Podzimní rovnodennost

Zimní slunovrat

Úkol 3 

K jednotlivým ročním obdobím napište důležité svátky a významné dny pro vybraný stát. 
Můžete také doplnit tradiční zvyky (v rodině, obci, kraji apod.).

Jaro

Léto

Podzim

Zima

Úkol 4 

Vytvoř a vystřihni si kartičky podle předlohy, pozorně si přečti a přiřaď znaky do políček 
jednotlivých ročních období.

Kartičky k úkolu č. 4 (volná políčka (kartičky) jsou pro doplnění znaků ročních období 
nadanými žáky)

krmení ptáků a zvěře

dny se prodlužují taje sníh mráz, sníh teplé oblečení

stavíme sněhuláka stavíme vánoční 
stromek

sáňkování  
a bruslení dětské tábory

nastávají žně oblékáme se  
jen lehce

výlov  
rybníků častá mlha
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zkracování dne sběr ovoce  
a zeleniny zrají jahody listy opadávají

pouštíme draky časté bouřky někteří ptáci odlétají Slunce pálí

sejeme ředkvičku přilétají ptáci Slunce více hřeje líhnou se ptáci  
a rodí se mláďata

kvetou sněženky nastaly prázdniny koupání 
v přírodě kvetou stromy

Tabulka na doplnění znaků ročních období:

JARO LÉTO

PODZIM ZIMA
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Úkol 5 

Ve kterém ročním období ses narodil/-a? Napiš, co je pro toto období typické pro rostliny, 
zvířata a činnosti lidí.

Roční období:  ..................................................................................................................

Rostliny:  ...........................................................................................................................

Zvířata:  .............................................................................................................................

Činnosti lidí:  ....................................................................................................................

Ostatní zajímavosti:  .........................................................................................................

Úkol 6 

Najdi v literatuře nebo na internetu říkadla, básničky a písně, které jsou vhodné pro jed-
notlivé roční období a zaznamenej je do pracovního listu nebo sešitu.

Jaro:   ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

Léto:   ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

Podzim:  ............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

Zima:   ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

Úkol 7 

Napiš do tabulky, které práce na zahradě, v lese, na poli, louce a rybníku jsou typické pro 
jednotlivá roční období.
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Práce typické pro roční období:

Jaro Léto Podzim Zima

Zahrada

Les

Pole

Louka

Rybník

Úkol 8 

Navrhněte pozvánku na besedu s meteorologem na téma „Změny počasí v jednotlivých 
ročních obdobích“. Připravte si otázky k této besedě. (Práce v malých skupinách)

Pozvánku lze vyhotovit do sešitu nebo na samostatný papír. 

Rozhovor s meteorologem:

Téma: Jak se mění počasí?

Otázka č. 1:

Otázka č. 2

Otázka č. 3

Otázka č. 4

Otázka č. 5

 



204

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky

10. Biodiverzita, výskyt druhů a jejich vymírání je výsledkem evoluce

Úkol 9

Vyplň kalendář přírody podle instrukcí učitele. Vyber si jeden týden na jaře, v létě, na 
podzim a v zimě. Sleduj a zapisuj tyto znaky: teplotu, srážky a délku dne.

Jaro/Léto/Podzim/Zima

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Teplota

Srážky

Délka 
dne / noci

Úkol 10

Na základě vlastního pozorování porovnej, co se děje s jehličnatými a listnatými stromy 
v průběhu ročních období. Vyber si před školou nebo svým bydlištěm jeden jehličnan 
a jeden listnatý strom a pozoruj, co se s ním děje přes rok. Svá pozorování zapiš do pozo-
rovacího záznamu (sešitu). Po ukončení pozorování porovnej své záznamy se spolužáky.

jaro:  .............................................................................

léto:  .............................................................................

podzim:  ......................................................................

zima:  ...........................................................................

jaro:  .............................................................................

léto:  .............................................................................

podzim:  ......................................................................

zima:  ...........................................................................
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Úkol 11 

Vytvoř recept tvého oblíbeného jídla podle ročních období.

Můj recept pro ............................................ období:

Zařazení (nápoj, pomazánka, polévka ...):

Název:

Ingredience (množství):

Postup:

Způsob servírování:

Můj recept pro ............................................ období:

Zařazení (nápoj, pomazánka, polévka ...):

Název:

Ingredience (množství):

Postup:

Způsob servírování:
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Můj recept pro ............................................ období:

Zařazení (nápoj, pomazánka, polévka ...):

Název:

Ingredience (množství):

Postup:

Způsob servírování:

Můj recept pro ............................................ období:

Zařazení (nápoj, pomazánka, polévka ...):

Název:

Ingredience (množství):

Postup:

Způsob servírování:



207

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

10. Biodiverzita, výskyt druhů a jejich vymírání je výsledkem evoluce

Úkol 12  

Kterého z uvedených živočichů nemůžeme vidět, slyšet a ani potkat v zimě? 
Vybrané živočichy zakroužkuj.

rosnička 
zelená

vlaštovka 
obyčejná

zmije  
obecná

klíště 
obecné

včela 
medonosná

bělásek 
zelný

srnec 
obecný

čáp 
bílý

sýkora 
koňadra

kapr 
obecný

křeček polní holub domácí slepýš křehký zajíc polní bažant 
obecný

skřivan 
polní

hlemýžď 
zahradní

žížala 
obecná

vrána 
černá

kočka 
domácí

prase divoké
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10.4 OCHRANA PŘÍRODY

Úkol 1: Národní parky a chráněné krajinné oblasti 

1. Vyjmenujte naše Národní parky, najděte je na mapě. Vysvětlete, kde se můžete v NP 
pohybovat. Můžete chodit, kde se Vám zachce? Znáš nejbližší CHKO u vaší školy?

2. Na webu (http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/chko/index.html)  si procvič, kde 
leží jednotlivé NP a CHKO. Postupuj podle návodu na internetu.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Přiřazování – přiřaďte správně:

Národní park Charakteristika (doplň správné písmeno)

Krkonošský NP  

NP Šumava

NP Podyjí

NP Českosaské Švýcarsko

a)  je nejmenší NP c)  sousedí s Bavorským národním parkem
b)  je nejvyšší d)  je jihomoravský



209

I – S.K.Y.P.E.  Pracovní listy pro žáky 

10. Biodiverzita, výskyt druhů a jejich vymírání je výsledkem evoluce

Úkol 2: Exkurze 

Název chráněného 
území:

Datum 
návštěvy

Co je tu chráněno?

Napiš názvy alespoň 
tří druhů rostlin, 
které v lokalitě vidíš.

Jednu rostlinu na-
kresli, soustřeď se 
na květ, jeho barvu 
a tvar a postavení 
listů.

Uveď dva druhy 
živočichů přítomných 
v lokalitě.

Jak je území 
označeno?

Popiš:

Prostor na vlastní 
pozorování.

Sem si napiš, příp. namaluj, co tě na lokalitě zaujalo.
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Úkol 3: Památný strom 

Zahraj si na detektiva a vypátrej, kde roste nejbližší Památný strom u vaší školy. Vyplň 
následující protokol:

Památný 
strom
Lokalita Popiš přesně lokalitu, kde se strom nachází:

O jaký strom 
jde: lípa, dub  
a pod.

Změř obvod 
stromu ve výšce 
1,3 m nad  
zemí.  
Údaj zapiš.
Strom nakresli 
– soustřeď se 
na tvar koruny, 
nakresli také 
detail listu  
(má list stopku 
a čepel?)

Strom: List:

10.5 ZDRAVÁ STRAVA

Úkol 1: Co jíš? 

A. Do připravených okének napiš údaje o tom, co a jak jíš:

Kolikrát denně jíš? 

Kolikrát denně jíš zeleninu? 

Která zelenina ti chutná? 

Kolikrát denně jíš ovoce? 

Které ovoce ti chutná? 
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Vyber a zakroužkuj, jaké pečivo jíte doma:

bílé celozrnné

A teď si se spolužákem porovnejte, co jste napsali a ve dvojicích se domluvte, kdo z vás jí 
zdravěji. Jaké další potraviny doma jíte?

B. Na volné místo nakresli, co jsi měl dnes k snídani. Za jak dlouho po snídani jsi měl 
opět hlad? 
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C. Z obrázků potravin si sestav takovou snídani, abys měl dost energie až do svačiny! 
Když tě napadne více možností, tak je napiš všechny. 

Moje snídaně by obsahovala tyto potraviny: 

D. Napiš, co máš nejčastěji na svačinu a co si nosíš na pití.

Připravuje ti svačinu máma? Napiš ANO nebo NE 

Co ti na svačinu nejvíce chutná? 

E. Napiš na tabuli, co máš dnes s sebou na svačinu. Tví spolužáci udělají totéž. Za-
mysli se, kdo má dnes zdravou svačinu a kdo ne. Navrhni, jak by se daly svačiny 
zlepšit. 
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Úkol 2: Cesta potravy 

A. Na obrázku vybarvi, kudy putuje v těle potrava:

B. Potrava obsahuje množství živin. Aby mohlo tělo živiny využívat, musí se živiny 
dostat do krve. Zkus seřadit jednotlivé kroky.

JÍCEN

ŽALUDEK

ÚSTA

KREV

TKANIVÁ

TENKÉ  
STŘEVO

Příušní žlázaÚstní dutina

Játra

Žlučník

Slepé střevo
Apendix

Podjazyková 
a podčelistní 

slinná žláza

Hltan

Jícen

Bránice

Žaludek

Pankreas

Tenké střevo

Tlusté střevo

Konečník
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C. Vyber správné tvrzení o jogurtech:

Jogurty jsou nezdravé a kazí se po nich zuby.  
Jogurty nám pomáhají udržovat střevo zdravé.  
Jogurty jedí jen dospělí.
Jogurty jíme pouze tehdy, když máme trávení v pořádku.  
Jogurty bychom měli jíst více, když bereme antibiotika.  
Jogurt je dobrý na průjem i na zácpu.

D. Vláknina v potravě pomáhá čistit střevo, povzbuzuje správné posouvání trávené 
potravy střevem a vytváří ve střevě zdravé prostředí. 

Víš, které potraviny obsahují hodně vlákniny? Zkus některé napsat a nakreslit.
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10.6 ZMĚNY KLIMATU

Úkol 1: Teplo a podnební pásy na Zemi 

Pomůcky:

• černý list A4, bílý list A4, lampička s klasickou, příp. halogenovou žárovkou

Postup:

Před sebou máte několik (3 – 10) minut osvětlován list bílého a černého papíru. Jeden 
z papírů znázorňuje oceán, druhý znázorňuje pevninu zapadanou sněhem. Polož součas-
ně na papír dlaně těsně po zhasnutí lampičky a zaznamenej teplotní vjem.

Teplotní vjem (ANO/NE) Pevnina/oceán (ANO/NE)

Černý papír

Bílý papír

Vysvětli příčinu rozdílu v teplotě papíru. K čemu tento rozdíl vede na povrchu Země a ja-
kou spojitost má s přiloženým schématem?

Příčina teplotního rozdílu
K čemu vede teplotní rozdíl  
mezi pevninou a oceánem?

Úkol 2: Teplo a podnební pásy na Zemi 2 

Pomůcky:

• modrý kruh, žlutý kruh, linkovaný papír

Postup:

Kruh modrého papíru představuje Zemi, černá čára přes kruh znázorňuje osu rotace, bílá 
čára znázorňuje rovník. Žlutý kruh představuje Slunce. Linkovaný papír znázorňuje pří-
sun tepla ze Slunce: mezi dvěma řádky je vždy stejné množství tepla ze Slunce. 

Umístěte na linkovaný podklad Zemi a Slunce vedle sebe podle instrukcí učitele. Nej-
dříve nechte osu rotace Země svislou. Odhadněte rozdíly v délce oblouku na povrchu 
Země mezi dvěma řádky, a to nejdříve na rovníku a pak mezi dvěma řádky v blízkosti 
osy rotace Země (při pólech). Poté pokus opakujte se skloněnou osou (asi 30%). Jak  
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se změní délka oblouku po náklonu zemské osy na rovníku a při pólu, a co se tím na 
Zemi způsobí?

Poloha Země

Poznamenej si rozdíl v délce oblouku na rovníku  
a na pólech (na ose rotace; větší / menší oblouk).

Vysvětli příčinu a důsledky rozdílu  
v množství sluneční energie (tepla)  
mezi rovníkovou a polární oblastí.

Sklon 
osy 0° Velikost 

oblouku

Příčina  
a důsledek

Sklon 
osy 30° Velikost 

oblouku

Příčina  
a důsledek

Úkol 3: Teplo a podnebné pásy na Zemi 3 

Pomůcky:

• mapa současného světa s klimatickými pásy, obrysy Afriky, Evropy, Jižní Ameriky,  
Severní Ameriky, Asie, Austrálie, Indie, Antarktidy; obrysy stejných kontinentů pro 
prvohory

Postup:

Před sebou máte mapu současného světa s obrysy velkých pevnin, a na nich vyznačeny 
podnebné pásy: tropický, subtropický, mírný, subpolární a polární. 

Na vystřižených velkých pevninách máte vyznačeny podnebné pásy na pevninách v ob-
dobí prvohor. Pokuste se pevniny dát k sobě co nejblíže (některé obrysy do sebe dobře 
zapadají jako puzzle) a současně tak, aby pevniny byly správně umístěny z hlediska na 
nich vyznačeném prvohorním podnebí na podkladu.
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Úkol 4: Jak jsou organismy přizpůsobeny podnebí  

Pomůcky:

• mapa světa s klimatickými pásy, charakteristické obrázky zvířat, každé ve třech vyhoto-
veních

Postup:

Na obrázcích jsou některá velká zvířata. Každé z nich má svou zkratku:

slon (SL) žirafa (ŽI) jelen (JE) nosorožec 
(NO) velbloud (VE)

sob (SO) klokan (K) tuleň (TU) tigr (TI) medvěd (M)
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tučňák (TČ) hroznýš (HR) ještěrka (JŠ) panda (PA) liška (LI)

Napiš zkratky jednotlivých zvířat do správného podnebného pásu na správných pevni-
nách. Ale pozor! Opravdu žije každé z uvedených zvířat jen v jediném podnebném pásu 
a na jediné pevnině?

Úkol 5: Jak jsou organismy přizpůsobeny podnebí 2 

Uveď některá charakteristická přizpůsobení se zvířat, která žijí v chladném klimatu (tedy 
jak se chrání před zimou), a která žijí v teplém podnebí v tropech (tedy jak se chrání před 
teplem). Vysvětlete, jak taková přizpůsobení fungují.

Chladné klima  
(polární oblasti)

Teplé klima  
(tropické oblasti)

1. přizpůsobení  
a vysvětlení
2. přizpůsobení  
a vysvětlení
3. přizpůsobení  
a vysvětlení
4. přizpůsobení  
a vysvětlení

Úkol 6: Jak jsou organismy přizpůsobeny podnebí 3 

Všechny rostliny musí umět hospodařit s vodou. Uveď příklad dvou rostlin, které dokáží 
opravdu výborně šetřit s vodou, a uveď příklad dvou rostlin, které s vodou šetřit vůbec 
nemusí. Pomohou ti obrázky některých rostlin. 

Rostliny, které rostou i v nedostatku vody 
(uveď jednu naši a jednu cizokrajnou)

Rostliny, které rostou i v nadbytku vody 
(uveď jednu naši a jednu cizokrajnou)

1. naše:

2. cizokrajná:

1. naše:

2. cizokrajná:
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Uveď, proč je to tak. Uveď, na kterých místech takové rostliny nejčastěji rostou. Uveď 
příslušný podnebný pás, kde takové rostliny rostou.

Nedostatek vody Nadbytek vody

Proč?

Místo?

Podnebný pás?

Úkol 7: Současná změna klimatu, příčiny a důsledky 

V současné době se hodně hovoří o globálním oteplování a tání ledové pokrývky na hla-
dině Severního ledového oceánu a tání horských a pevninských ledovců v Antarktidě 
a v Grónsku. Můžeme si to znázornit ledovými kostkami v hlubší skleněné misce (nebo 
v kádince). 

Postup:

1. Nejdříve do vody v misce vložte větší tři kousky ledu tak, aby plavaly na hladině a ne-
dotýkaly se dna misky. Představují ledové pokrytí na hladině oceánu. 

2. Zevně misky (kádinky) si označte ryskou výšku hladiny těsně poté, co jste vložili led do 
vody.

3. Po roztátí ledu zaznamenejte změnu výšky hladiny druhou ryskou.

4. Potom na okraj misky (nebo nad kádinku na mřížku) nad hladinou položte další tři 
kousky ledu, které představují ledovce na pevnině. Necháme je roztát tak, aby jejich 
voda přitekla k vodě v misce (kádince).

5. Opět ryskou zaznamenejte změnu výšky hladiny. Výsledky pokusu vysvětlete.

Hladina  
s plovoucím ledem

Hladina po roztátí 
plovoucích kostek

Hladina po roztátí  
kostek na okraji misky

Stav výšky 
hladiny

Vysvětlení
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Úkol 8: Současná změna klimatu, příčiny a důsledky 2 

Existuje plyn, jehož množství ve vzduchu významně ovlivňuje teplotu na Zemi: nazývá-
me ho oxid uhličitý. Tento plyn využívají mořské korály na stavbu svých útesů, měkkýši 
na stavbu schránek a rostliny na stavbu svých těl. Ze schránek pravěkých korálů a měk-
kýšů vznikla bílá hornina zvaná vápenec. Z této horniny můžeme tento plyn uvolnit 
zpět. 

Otázky:

• Víte, že můžete pomocí svíčky a octa tento plyn vidět? 

• Víte, jakým způsobem člověk zvyšuje množství tohoto plynu v ovzduší? 

• Víte, jak je tento plyn z ovzduší odstraňován, aby ho nebylo ve vzduchu hodně?

Skleníkový plyn – oxid uhličitý

Jaký byl důkaz či důkazy 
existence tohoto plynu  
při pokusu?

Jak lidská činnost  
zvyšuje množství tohoto 
plynu v ovzduší?

Jak je tento plyn  
z ovzduší odstraňován?




