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Vodní laboratoř-rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 670, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGOVÉ NAŠÍ MŠ SESTAVILI PRO VYUŽITÍ V PRAXI SBORNÍK NÁPADŮ A 

AKTIVIT PRO ROZVÍJENÍ NADÁNÍ DĚTÍ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD. 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH SE STANOVUJE PRO CELOU VĚKOVOU SKUPINU SPOLEČNĚ, 

TJ. PRO DĚTI VE VĚKU ZPRAVIDLA OD 3 DO 6 (7) LET, ANALYZUJE VĚKOVÉ A IN-

DIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ. 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala v roce 2021 Kateřina Němcová  

Na projektu se podílely: Iveta Strakošová, Petra Lojkásková a kol. 

 

 

 

 

 

PROJEKT  JE SPOLUFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA.  
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VÝROBA UMĚLÉHO SNĚHU 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- jak sněhové vločky vůbec vznikají a jak vypadají? 

- mohou být dvě sněhové vločky úplně stejné?  

- seznámit děti s umělým sněhem, který nechladí a jen tak neroztaje 

- vyzkoušet si hustotu látky 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených poznávacích, smyslových a prožitkových aktivit, bě-

hem odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a hustotou různých látek 

Materiální podmínky:  

- 2x pěna na holení 

- 3x solamyl  

- větší nádoba 

- stěrka  

- lžíce 

- jednorázové rukavice  

Personální podmínky: 2 pedagogičtí pracovníci, max. 10 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. Dbáme na to, abychom se vyhnuli kontaktu očí s pěnou. 
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 Reflexe 

 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 
 

 

 

 Příprava: Připravíme si potřebné 

materiály pro tuto aktivitu: pěna na 

holení, solamyl, rukavice, stěrka, lžíce, 

nádoba 

 Průběh: Do nádoby postupně přidáme 

jednu     pěnu na holení, kterou potom po-

sypeme solamylem. Za pomocí stěrky 

promícháme. Vezmeme druhou pěnu a 

proces opakujeme. Rukou propracujeme. 

Pokud se hmota nadále lepí, přisypeme 

solamyl a zpracujeme do konečné po-

doby. Hmota by měla být hustá a tvaro-

vatelná.  

 

 Z hmoty postavíme sněhuláka, nebo ko-

pec a pozorujeme, co se bude dít. Čím 

déle budeme z umělého sněhu vytvářet 

stavby, tím více se hmota začne rozpouš-

tět a ztrácet svoji hustotu. 

 Co se povedlo: Tato aktivita byla pro 

děti naučná a zároveň i zábavná.  

 Co se nepovedlo: Některé děti měly 

obtíže při manipulaci s hmotou.  

 Doporučení: Tato aktivita je vhodná 

především pro předškolní děti. 

Doporučujeme si vyhradit více času na 

pozorování. Je možné doplnit pokus o 

práci s encyklopedií. 
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                                                   DUHOVÝ DÉŠŤ   

 
 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky živé i neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- spontánně vyprávět o zkušenostech s vodou 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 
Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s živou i neživou přírodou a její dobré vlastnosti 

Materiální podmínky: 

- velká skleněná nádoba 

- pěna na holení 

- voda 

- 5 různých potravinářských barev 

- 5 čistých kelímku k zamíchání barev 

- kapátka, špejle k zamíchání 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 6 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 
 

 

 

 Příprava: K pokusu si připravíme: větší 

skleněnou nádobu, 5 různých 

potravinářských barev, vodu, pěnu na 

holení, 5 kelímků na rozmíchání barev, 

špejle a kapátka 

 Průběh: Nejdříve jsem seznámila děti 

s pokusem. Skleněnou nádobu jsme naplnili 

ze 3/4 vodou. Potom jsme do kelímků nalili 

trochu vody a přisypali barvivo, které jsme 

zamíchali špejlí. Pěnu na holení jsme dobře 

protřepali a nastříkali jsme ji na celou 

plochu vodní hladiny. Poté jsme postupně 

nabírali do kapátek barvy a kapali je na 

pěnu, dokud neprotekly skrz pěnu do vody. 

Barvy jsme nemíchali. Barvy se ve vodě 

prolínaly, ale nesmíchaly se. Vytvořily 

krásný obrazec. Poté se obarvená voda 

usadila na dno. Z toho plyne, že obarvená 

voda je těžší, než voda čistá. 

 

 Co se povedlo: Dětem se velice líbila práce 

s barvami a s nadšením pozorovaly, co se ve 

vodě ukáže. 

 

 Co se nepovedlo: Pokus jsme zkoušeli dva-

krát. Díky velkému množství pěny na hladině 

nám barvy špatně protékaly do vody. 
 

 Doporučení: Pokus bude lépe fungovat 

tehdy, když na hladinu nastříkáme menší 

množství pěny. 
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DŽUNGLE V LÁHVI 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky živé i neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s živou i neživou přírodou a její dobré vlastnosti 

Materiální podmínky: 

- velká PET lahev 

- nůžky 

- voda v rozprašovači 

- skořápky z pistácií 

- malé kamínky 

- drcené dřevěné uhlí 

- lepicí páska 

- malý květináč s rostlinou 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 6 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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Reflexe 

 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 

 

 

 Příprava: Připravíme si tyto pomůcky: 

malý květináč a rostlinou, drcené 

dřevěné uhlí, PET lahev, vodu 

v rozprašovači, nůžky, skořápky 

z pistácií, kamínky, lepicí pásku. 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve rozstřihneme PET lahev asi 10 

cm ode dna. Spodní část lahve vyplníme 

kamínky. Pak nasypeme dřevěné uhlí a 

pistáciové skořápky. Vytáhneme květinu 

z květináče a vložíme ji na pistáciové 

skořápky. Dosypeme hlínu a jemně upě-

chujeme. Hlínu i listy postříkáme vodou. 

Poté nasadíme horní část lahve na spodní. 

Spoj lahví oblepíme páskou, aby dobře 

těsnil.  

PET lahev postavíme na světlé a teplé 

místo, ale ne na přímé slunce. 

 

 Co se povedlo: Pokus byl úspěšný. Rost-

lina po několika dnech neuvadla, naopak 

dobře prospívala.  

 

 Co se nepovedlo: Efekt pokusu nebyl po-

zorovatelný okamžitě. Mikroklima v PET 

lahvi se vytvoří do druhého dne. 

 

 Doporučení: Ujistíme se, že víčko PET 

lahve je dobře utažené a že spoj je vzdu-

chotěsný.  
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JAK VZNIKAJÍ MRAKY 

 
Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině 

- seznámit děti s tím, jak se vypařováním vody v přírodě vytvářejí mraky  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- voda 

- kostky ledu 

- 1 velká sklenice ze silného skla – zavařovací 

- kovový plech  

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek                

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. Dbáme na to, abychom se vyhnuli opaření horkou vodou 
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Reflexe 

 

Iveta Strakošová 

 

 
 

 
 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: vodu, kostky ledu, kovový 

plech, 1 velkou sklenici ze silného skla 

(vhodná zavařovací sklenice). 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Zavařovací sklenici jsem do poloviny na-

plnila horkou vodou. Děti na plech na-

skládaly kostky ledu. Poté jsem plech po-

ložila na sklenici s vodou. Pozorovali 

jsme, jak se mezi horkou vodou a stude-

ným plechem tvoří mrak. 

 Co se povedlo: Děti měly možnost 

vidět, jak se z vody vypařují vodní páry 

a při setkání se studeným vzduchem 

zkapalní. 

 Co se nepovedlo: Díky zamlžené 

sklenici byly vidět pouze kapky, které 

stékaly po bocích sklenice. 

 Doporučení: Můžeme použít i větší 

nádobu nebo i nádobu jiného tvaru – 

například hranaté akvárium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

JE ROZPOUŠTĚNÍ CUKRU VIDITELNÉ 

OKEM? 

 
Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- ukázat dětem, že některé látky jsou rozpustné ve vodě a jak rozpouštění vypadá 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání neživé přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- talíř 

- kostky cukru 

- inkoust 

- štětec 

- voda 

- podložka 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek                 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

Iveta Strakošová 

 

  

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: talíř, kostky cukru, inkoust, 

podložku, štětec a vodu 

 Průběh: Seznámila jsem děti s pokusem.  

Do talíře jsme nalili vodu tak, aby pokrý-

vala pouze jeho dno. Děti pomocí štětce 

nanesly inkoust na kostky cukru. Poté 

jsme inkoustem nasáklé kostky postupně 

pokládali do talíře s vodou. Sledovali 

jsme, jak se kostky cukru pomalu roz-

pouští. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. Se zájmem pozorovaly postupné 

rozpouštění, které bylo díky inkoustu 

dobře viditelné. 

 Doporučení: Jelikož inkoust hodně 

barví a špatně se smývá z rukou, je při 

práci lepší použít rukavice. 
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LOM SVĚTLA – OPTICKÉ KLAMY 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- poznání, že nás někdy může oklamat vlastní zrak 

- rozvíjet zájem o zkoumání přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a hustotou různých látek 

Materiální podmínky: 

- sklenice 

- papír 

- tužka 

- voda 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

sklenici, papír, tužku a vodu 

 Průběh: Seznámila jsem děti s pokusem. 

Dětem jsem rozdala papíry. Na papír si 

každý nakreslil šipku. Papír s obrázkem 

jsme opřeli tak, aby šipka ukazovala 

všem stejný směr. Poté jsme před obrázek 

postavili prázdnou sklenici. Směr šipky 

se nezměnil. Pak jsme do sklenice nalili 

vodu a došlo ke změně. Šipka ukazovala 

jiným směrem. 

 Co se povedlo: Povedlo se děti zaujmout 

a pokus chtěly neustále opakovat. Místo 

šipky na papíře zkoušely dát za sklenici 

ruku a dobře se bavily. 

 Co se nepovedlo: Místo sklenice jsme 

zkusili použít nádobu ve tvaru kvádru, 

kterou jsme naplnili vodou. Šipka směr 

nezměnila, protože je důležité zakřivení 

sklenice nebo jiné nádoby. 

 Doporučení: Zřetelnost šipky se zvýší 

vzdálením sklenice s vodou od papíru. 
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MLSNÉ ZÁPALKY 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání neživé přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- zápalky 

- špejle 

- moučkový cukr 

- tekuté mýdlo 

- miska 

- voda 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 6 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

         

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: zápalky, špejle, moučkový 

cukr, tekuté mýdlo, misku a vodu 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Do misky jsme napustili vodu. Na vodní 

hladinu jsme položili několik zápalek. 

Pak jsme si každý vzali špejli a její konec 

navlhčili ve vodě. Poté jsme navlhčený 

konec ponořili do moučkového cukru. 

Tímto koncem jsme se dotkli hladiny 

mezi zápalkami. Co se stalo? Zápalky 

připlavaly ke špejli. Poté jsme druhý ko-

nec špejle ponořili do tekutého mýdla a 

opět jsme se dotkli hladiny mezi zápal-

kami. Zápalkám se mýdlo nezamlouvalo 

a od špejle se rozutekly.  

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. Se zájmem chtěly pokus neustále 

opakovat. 

 

 Co se nepovedlo: Voda byla cukrem a 

mýdlem rychle nasycena. Pro zopakování 

pokusu bylo nutné použít znovu čistou 

vodu. 

 Doporučení: Je lepší, aby každé dítě 

mělo svou misku. 
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MÝDLOVÁ VODA 
 

 
Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- uvědomit si, že mýdlová voda škodí přírodě 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a jejími vlastnostmi a přeměně 

Materiální podmínky: 

- sklenice-podle počtu dětí 

- mýdlo 

- vodu 

- brčka-podle počtu dětí 

 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 
 

 

 

 Příprava:K pokusu budeme potřebovat: 

sklenice – podle počtu dětí, vodu, mýdlo, 

brčka – podle počtu dětí.  

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Všechny sklenice jsme nejprve naplnili 

čistou vodou a do některých jsme pak 

přilili trochu mýdla. Jedna skupina dětí 

začala brčkem foukat do sklenic s čistou 

vodou a druhá skupina foukala brčkem 

do sklenic s mýdlovou vodou. Děti hned 

viděly rozdíl. Bubliny v čisté vodě hned 

mizely, ale v mýdlové vodě se na sebe 

postupně kupily. S dětmi jsme si 

vysvětlili, proč mýdlové bubliny vydrží 

déle. 

 Co se povedlo: Tento pokus byl naučný 

a děti se dobře bavily. 

 Co se nepovedlo: Některé děti měly 

problém s foukáním přes brčko a 

netvořily se jim bubliny.  

 Doporučení: Pokud chceme větší 

bubliny s delším trváním, můžeme místo 

mýdla použít jar. 
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OHÝBÁNÍ VODY 

¨ 
Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 
Cíle vzdělávání:   

- pomocí pokusu umožnit dětem poznat některé fyzikální jevy  

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- nafukovací balónky 

- voda 

- vlna nebo vlasy na nabití balónku 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 8 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 
 

 

 
 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: nafukovací balónky – podle 

počtu dětí, vodu, vlnu nebo vlasy na 

nabití balónku 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Každé dítě si nafouklo balónek. Poté 

jsme se všichni přesunuli do koupelny. 

Pustili jsme vodu tak, abychom získali 

tenký, ale hladký pramének vody. Přiblí-

žili jsme k němu nenabitý balónek. S vo-

dou se nic nedělo. Pak děti třely balónek 

o vlasy, aby se nabil. Opět jej přiložily 

k pramenu vody a ten se začal ohýbat. 

 Co se povedlo: Pro děti byl tento pokus 

velice zábavný a také poučný. 

 Co se nepovedlo: Děti zkoušely balónek 

nabít o oblečení. Ohnout vodu se jim 

nepovedlo, protože oblečení nebylo 

z vlněného materiálu. 

 Doporučení: Čím blíže nabitý balónek 

přiložíme k tekoucí vodě, tím bude 

přitažlivá síla větší. 
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OBLÁČKY DÝMŮ POD VODOU 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- pomocí pokusu umožnit dětem poznat některé fyzikální jevy 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- zavařovací sklenice 

- inkoust 

- 2 dřevěné kostky 

- čajová svíčka 

- voda 

- brčko 

- cukr 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 6 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: zavařovací sklenici, inkoust, 

cukr, čajovou svíčku, brčko, 2 dřevěné 

kostky a vodu 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve jsme rozmíchali trochu inkoustu 

s cukrem. Poté jsme naplnili sklenici vo-

dou. Pomocí brčka jsme na dno sklenice 

nakapali trochu inkoustu s cukrem. Skle-

nici jsme postavili na dřevěné kostky 

jako na podstavec. Mezi kostkami jsme 

nechali malý prostor na čajovou svíčku, 

kterou jsme pak zapálili. S dětmi jsme 

pozorovali, že během zahřívání cukr s in-

koustem stoupaly ke hladině. 

 Co se povedlo: Děti si pozorováním 

pokusu ověřily fungování přírodních a 

fyzikálních jevů a dobře se bavily. 

 Doporučení: Brčko vkládáme do 

sklenice s vodou opatrně, aby se nám 

voda neobarvila celá a cukr s inkoustem 

zůstal na dně sklenice. 
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ODPAŘOVÁNÍ SLANÉ VODY 

 
 

 

 

 

 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- vyzkoušet si hustotu látky 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a hustotou různých látek 

Materiální podmínky: 

- sůl 

- voda 

- zavařovací sklenice 

- menší sklenice nebo plastový kelímek 

- hluboký talíř 

- provázek 

- tužka nebo jiné dřívko 

- lžíce 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 6 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 
 

 
 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: sůl, vodu, zavařovací 

sklenici, hluboký talíř, malou sklenici 

nebo plastový kelímek, provázek, tužku 

nebo jiné dřívko, lžíci 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve jsme ohřáli vodu, nalili ji do za-

vařovací sklenice a rozmíchali jsme v ní 

sůl. Poté jsme část solného roztoku přelili 

do menší sklenice a část do hlubokého ta-

líře. Pak jsme kousek provázku zavázali 

kolem tužky a zavěsili ho doprostřed 

sklenice. Do talíře jsme kousky provázků 

jen ponořili. Po hodině, jsme roztok lekce 

promíchali a pak jsme sklenici i talíř dali 

na klidné a viditelné místo. Každý den 

jsme pak pozorovali, kolik vody se odpa-

řilo a jak na provázcích rostou krystalky 

soli. 

 Co se povedlo: Děti se seznámily 

s přibližným získáním soli z moře. Po 

jednom dni už byly vidět krystalky soli, 

jak na okraji talíře, tak na koncích 

provázků. 

 Co se nepovedlo: Ve sklenici, díky 

většímu množství vody, odpařování 

probíhalo pomaleji, tudíž krystalek bylo 

méně. 

 Doporučení: Pro lepší viditelnost 

krystalek můžeme použít modré 

potravinářské barvivo. 
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ROZPOUŠTĚNÍ LEDU V RŮZNÝCH      

KAPALINÁCH 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- seznámit se s různými látkami a jejich vlastnostmi, které ovlivňuji tání ledu 

- vyzkoušet si hustotu látky 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a hustotou různých látek 

Materiální podmínky: 

- led 

- voda 

- ocet 

- mýdlo 

- 3 sklenice 

- lžíce 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Petra Lojkásková 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Příprava: K pokusu si připravíme: 3 

sklenice, lžíci, vodu, ocet, mýdlo a 

potravinářským barvivem obarvený led.  

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve jsme do první sklenice nalili 

vodu, do druhé mýdlo s vodou a do třetí 

ocet. Poté děti dávaly do sklenic 

obarvený led. Všichni jsme pak 

pozorovali jakou rychlostí se led 

v různých kapalinách rozpouští a jak 

kapaliny mění svou barvu.  

 Co se povedlo: Děti zjistily, že led se 

nejprve roztopil ve vodě, pak v mýdlové 

vodě a nakonec v octu. Díky 

roztopenému ledu nám vzniky tři různé 

barvy. a to díky vlastnostem 

jednotlivých kapaliny. 

 Doporučení: Pokus můžeme vyzkoušet i 

s teplou a studenou vodou.  
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SUCHÝ UBROUSEK VE VODĚ 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- pokusem ukázat, že vzduch má menší hustotu než voda 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- velká skleněná nádoba 

- menší plastové kelímky 

- papírové ubrousky 

- voda 

- utěrka 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: velkou skleněnou nádobu, 

menší plastové kelímky, papírové 

ubrousky, utěrku a vodu 

 Průběh: Děti jsem seznámila s poku-

sem. Skrčený ubrousek jsme natlačili 

dovnitř kelímku tak, aby po jeho otočení 

nevypadl. Skleněnou nádobu jsme napl-

nili vodou a do ní kolmo k hladině vlo-

žili kelímek s ubrouskem. Kelímek jsme 

ponořili celý. Potom jsme jej opět kolmo 

vytáhli. Děti zjistily, že ubrousek uvnitř 

kelímku je stále suchý. A proč? Při vklá-

dání kelímku s ubrouskem dnem vzhůru 

do vody, nemá kudy uniknout v kelímku 

obsažený vzduch. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. Pokus chtěly opakovat. Potom 

jsme si vyzkoušeli kelímek ve vodě na-

klonit. Ze sklenice stoupaly vzduchové 

bubliny a místo vytlačeného vzduchu se 

kelímek začal plnit vodou. Na konci to-

hoto pokus byl již ubrousek mokrý. 
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TANČÍCÍ BRUSINKY 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- zjištění, že v různých druzích vody může být různé množství plynu 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- 3 skleničky 

- jemně perlivá voda 

- perlivá voda 

- voda z kohoutku 

- brusinky 

  

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příprava: 3 skleničky, jemně perlivou 

vodu, perlivou vodu, vodu z kohoutu a 

brusinky 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Připravili jsme si tři vzorky vody s růz-

ným obsahem plynu. Do každé skleničky 

jsme nalili jeden vzorek vody. Nejprve 

jsme pozorovali bublinky na stěnách 

sklenic. Poté jsme do každé sklenice vlo-

žili brusinku. Děti pozorovaly, že ve skle-

nici s perlivou vodou se brusinky střídavě 

nadnášely a opět klesaly ke dnu (tančily) 

a byly obaleny velkým množstvím bub-

lin. Ve sklenici s jemně perlivou vodou 

bylo plynu méně, a proto brusinka klesla 

ke dnu. Bylo na ni bublin méně. Ve skle-

nici s vodou z kohoutku klesla brusinka 

ke dnu a nebyla bublinami obalena vů-

bec. 

 

 Co se povedlo: Děti zjistily, že ve vodě 

nasycené plynem stoupají bubliny plynu, 

který je lehčí než voda, vzhůru, a mohou 

nadnášet lehké předměty. 

 Doporučení: K pokusu můžeme použít i 

jiný předmět. Například kancelářskou 

sponku a pozorovat, jak se bude 

obalovat bublinami.  
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TLAK VODY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- přiblížení fyzikálního jevu, při kterém různá výška vodního sloupce  vyvolává různý tlak 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- velká PET lahev 

- vanička, podstavec pod PET lahev 

- nožík, nůžky, izolepa 

- voda 

- malý vrtáček 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 8 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: 1 velkou PET lahev, 

podstavec pod PET lahev – my jsme 

použili kyblík, vaničku, nožík, nůžky, 

izolepu, malý vrták a vodu. 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Uřízla jsem horní třetinu PET lahve. Do 

spodní části jsem vyvrtala vrtákem 3 ot-

vory nad sebou o průměru 2 mm tak, že 

dolní otvor byl 4 cm ode dna lahve. Vzá-

jemná vzdálenost otvorů byla 4 cm. Děti 

nastříhaly kousky izolepy a zalepily jimi 

vyvrtané otvory. Poté do lahve nalily 

vodu. Láhev postavily na kyblík. Pak po-

stupně odlepily záplaty.  Před lahev jsme 

umístili vaničku, do které voda vytékala. 

Podle výšky vodního sloupce vytékala 

voda z jednotlivých otvorů pod různým 

tlakem, což se projevilo vzdáleností do-

padu proudu vody od PET lahve. Čím 

níže byl otvor, tím vyšší byl vodní slou-

pec a tím vyšší byl tlak. 

 Co se povedlo: Děti se podařilo 

zaujmout a pozorováním pokusu si 

ověřily fungování přírodních a 

fyzikálních jevů a dobře se bavily. 

 Doporučení: Pro lepší viditelnost 

můžeme použít potravinářské barvivo. 
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                TVRDOHLAVÝ TRYCHTÝŘ 

 
Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- seznámit se s průběhem fyzikálních jevů 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a fyzikálními jevy 

Materiální podmínky: 

- 2 trychtýře 

- 2 PET lahve 

- plastelína 

- voda 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 
 

 
 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

2 PET lahve, 2 trychtýře, plastelínu, vodu 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve jsme do lahví nalili trochu vody. 

Poté do každé z nich vložili trychtýř. U 

jedné PET lahve jsme utěsnili hrdlo 

velmi pečlivě plastelínou, aby mezi 

trychtýřem a lahví nezbyl ani nejmenší 

prostor. Pak děti do každé lahve dolívaly 

vodu. Trychtýř bez plastelíny propustil 

vodu dobře, ale trychtýř s plastelínou 

vodu nepropustil. Do lahve spadlo jen pár 

kapek. Zbylá voda zůstala v trychtýři. 

 Co se povedlo: Děti byly zvídavé a pokus 

byl pro ně velice zábavný. 

 Co se nepovedlo: Některým dětem se 

plastelína nepodařila dobře utěsnit 

kolem hrdla a voda protékala. 

 Doporučení: Je lepší použít menší 

trychtýř, protože větší trychtýř plný 

vody může PET lahev převrhnout. 
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UTOPENÁ SVÍČKA 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- během pokusu pozorovat teplotní roztažnost vzduchu a změny tlaku v uzavřené nádobě 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání neživé přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- mělká miska 

- voda 

- svíčka, zapalovač 

- potravinářské barvivo 

- zavařovací sklenice 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 10 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: mělkou misku, vodu, 

zavařovací sklenici, svíčku, zapalovač a 

potravinářské barvivo 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Do misky nalijeme trochu vody obarvené 

potravinářským barvivem. Doprostřed 

misky položíme tak vysokou svíčku, aby 

ji voda zcela nezalila. Svíčku zapálíme a 

přikryjeme zavařovací sklenicí. S dětmi 

pozorujeme, jak pod sklenicí začnou uni-

kat bubliny vzduchu. Po chvíli začne 

svíčka zhasínat, až úplně zhasne. Během 

skomírání plamene začne hladina vody 

uvnitř sklenice stoupat. Poté, co svíčka 

spotřebuje vzdušný kyslík uvnitř sklenice 

a zhasne, stoupne hladina vody uvnitř 

sklenice nad úroveň talíře. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. A pokus jsme neustále opakovali. 

 

 Co se nepovedlo: Pro náš pokus byla 

miska nevhodnou nádobou. 

 Doporučení: Pro lepší viditelnost 

použijeme hluboký talíř. 
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VODNÍ FILTR 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky živé i neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s živou i neživou přírodou a její dobré vlastnosti 

Materiální podmínky: 

- velká PET lahev, zavařovací sklenice 

- nůžky, vata 

- voda, lžíce 

- listí, tráva a hlína  

- dřevěné uhlí, nebo substrát, drobné čisté kamínky 

- písek, jemný štěrk, hrubý štěrk 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7 dětí  

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: velkou PET lahev, nůžky, 

vatu, dřevěné uhlí, písek, jemný štěrk, 

středně hrubý štěrk, drobné čisté 

kamínky. Na znečištění vody použijeme 

zavařovací sklenici, vodu, trochu hlíny, 

trávu, listy, lžíci na míchání. 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve děti znečistily vodu. Do zavařo-

vací sklenice nalily vodu, nasypaly hlínu, 

trávu, kousky listí a zamíchaly lžící. 

Výroba filtru: Vezmeme si PET lahev a 

v horní polovině rozstřihneme. Z horní 

části uděláme filtr. Spodní část bude držet 

horní a zachycovat přefiltrovanou vodu. 

Z lahve sundáme uzávěr, do hrdla na 

těsno napěchujeme vatu. Horní část lahve 

převrátíme vzhůru nohama a vložíme do 

spodní části. Nasypeme 1 cm vysokou 

vrstvu dřevěného uhlí či substrátu. Při-

dáme 2 cm vysokou vrstvu písku. Dobře 

upěchujeme. Tyto vrstvy zpomalí proud 

vody a zachytí mnoho nečistot. Následuje 

1 cm vysoká vrstva jemného štěrku  

a 2 cm vrstva středně hrubého štěrku. 

Opět pevně stlačíme. Na konec přidáme 

drobné kamínky, pokryjeme jimi celý po-

vrch. 

Poté znečištěnou vodu pomalu vyléváme 

na filtr. 

 

 Co se povedlo: Děti měly možnost pozo-

rovat, jak voda prochází vrstvami a moc 

se jim pokus líbil. 

 

 Co se nepovedlo: Přes vatu byla voda 

stále hodně znečištěná. Je lepší použít va-

tové tampony, které zachytí více nečistot. 

 

  Doporučení: Čím více vrstev do filtru 

přidáme, tím dokonaleji bude voda vyčiš-

těna. 

 



38 
 

 

VODNÍ VÍR 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a hustotou různých látek 

Materiální podmínky: 

- 2 PET lahve 

- 2 víčka od PET lahví 

- malý vrták 

- sekundové lepidlo 

- voda 

- izolační páska 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 8 dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůce 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 
 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

2 PET lahve, 2 víčka od PET lahví, malý 

vrtáček, sekundové lepidlo, vodu a 

izolační pásku 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Do středu víček jsem provrtala dírky 

v průměru asi 1 cm. Následně jsem 

k sobě obě víčka přilepila sekundovým 

lepidlem. Poté jsme s dětmi kolem víček 

omotali izolační pásku, aby u sebe víčka 

dobře držela. Jednu láhev jsme naplnili 

vodou a druhou jsme nechali prázdnou. 

Na láhev s vodou jsme našroubovali 

spojené uzávěry a přišroubovali 

prázdnou lahev. Spojené lahve jsme 

otočili tak, aby plná byla nahoře. Poté 

děti lahve krouživými pohyby roztočily, 

aby se vytvořil vodní vír. 

 Co se povedlo: Dětem se pokus velice 

líbil, byl pro ně zajímavý a zároveň se 

dobře bavily. 

 Co se nepovedlo: Chvíli trvalo, než děti 

získaly cvik v roztáčení lahví, aby se vír 

vytvořil. 

 Doporučení: Pro lepší viditelnost 

můžeme použít modré barvivo. 
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VZNIK KRÁPNÍKŮ 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- přiblížit dětem vznik krápníků v jeskyních 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání neživé přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- 2 sklenice 

- bavlněný provázek spletený ze 4 kusů, asi 35cm dlouhý 

- lžička, miska 

- podložka  

- kuchyňská sůl 

- zavařovací sklenice 

- voda, 2 kamínky 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

 Příprava: K pokusu budeme 

potřebovat: 2 sklenice, zavařovací 

sklenici, bavlněný provázek, lžičku, 

misku, podložku, 2 kamínky, 

kuchyňskou sůl a vodu 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Do zavařovací sklenice s horkou vodou 

jsme nasypali tolik soli, aby vznikl nasy-

cený roztok a zamíchali. Solný roztok 

jsme přelili do dvou sklenic. Pokud zů-

stala na dně sklenice nerozpuštěná sůl, 

nepoužili jsme ji, protože roztok byl na-

sycen. Mezi sklenice jsme postavili 

misku. Na konce provázku jsme uvázali 

kamínky tak, aby byl provázek nad mis-

kou prohnutý a mohl se tam vytvořit 

krápník. Každý konec provázku s kamín-

kem jsme ponořili do jedné sklenice. 

Sklenice i s miskou jsme pak postavili na 

slunné místo na podložku.  

Výsledek pokusu se projeví za několik 

dní. Voda bude vzlínat po provázku. Na 

nejnižším místě prověšení bude odkapá-

vat do misky a zanechávat na provázku 

krystalky soli. Bude se tvořit krápník. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. Se zájmem každý den pozorovaly 

změny na provázku. 

 Doporučení: Pro lepší viditelnost 

krápníku můžeme použít potravinářské 

barvivo. 
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ZÁPAD SLUNCE VE SKLENICI 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- vnímat krásu přírodního prostředí 

- rozvíjet zájem o zkoumání okolní přírody 

- vytvářet pozitivní vztah k přírodě  

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou a jejími vlastnostmi a přeměně 

Materiální podmínky: 

- zavařovací sklenice 

- voda 

- mléko 

- baterka 

 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 7dětí 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 

 

 



43 
 

 Reflexe 

 

Petra Lojkásková 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

zavařovací sklenici, vodu, mléko, 

baterku.  

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Nejprve jsme v oknech zatáhli všechny 

žaluzie, abychom měli v místnosti úplnou 

tmu. Poté jsme do zavařovací sklenice 

nalili studenou vodu. Do vody jsme 

přidali 2 lžíce mléka, díky kterému se 

voda zakalila. Pak jsme rozsvítili baterku 

a světlo nasměrovali na stěnu zavařovací 

sklenice. Viděli jsme jemně namodralou 

barvu. Zkusili jsme přidat ještě další dvě 

lžíce mléka. Poté byl roztok žlutý až 

lehce naoranžovělý. Sluneční svit se 

skládá z mnoha barev. Kalná voda 

rozptyluje do stran nejvíce modré světlo, 

zatímco v přímém směru nejsnadněji 

projde červené světlo. Totéž probíhá při 

západu a východu slunce. 

 Co se povedlo: Tato aktivita byla pro děti 

naučná a děti se náramně bavily. 

 Co se nepovedlo: Nepodařilo se nám 

vidět růžovou vodu, která měla 

vzniknout posvícením na sebe skrz 

zavařovací sklenici.  

 Doporučení: Pokus bude zřetelnější 

tehdy, když se nám v místnosti podaří 

udělat co největší tmu. 
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ZÁPLAVA 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- poznání, že voda je nejen velice důležitá pro život, ale že dokáže napáchat i hodně škody 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

- rozvíjet zájem o zkoumání neživé přírody 

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- pískoviště 

- lopatky, kyblíky 

- voda 

- dřevěná destička jako stavidlo 

- dřevěné kostky na stavbu města 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 10 dětí  

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

  

 

 

 

 Příprava: K této aktivitě budeme 

potřebovat: vodu, pískoviště, kyblíky, 

lopatky, dřevěnou destičku jako stavidlo, 

dřevěné kostky na stavbu městečka. 

Můžeme použít i kameny, klacíky a jiné 

doplňky podle fantazie. 

 Průběh: Děti jsem seznámila s aktivitou. 

Nejprve jsem dětem vyprávěla příběh o 

městečku, které stálo poblíž přehrady a o 

katastrofě způsobené vodou. Po vytrva-

lých deštích se naplnila přehrada a pro-

trhla se hráz. Městečko bylo zaplaveno. 

Poté nastala chvíle, kdy jsme si na vytvo-

řeném modelu přehrady a městečka prů-

běh této živelné pohromy předvedli. 

S dětmi jsme vybudovali z písku pře-

hradní nádrž a další terénní nerovnosti 

pod přehradou. Dále děti postavily měs-

tečko z písku a dřevěných kostek. Nastal 

čas pro oblíbenou činnost dětí, práci s vo-

dou. Děti lily vodu do přehrady. Po napl-

nění přehrady jsem odstraněním dřevěné 

zábrany pomohla protrhnout přehradní 

hráz. V tomto okamžiku se voda valila 

vybudovanými cestičkami, až zaplavila 

městečko. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zauj-

mout. Žasla jsem nad snahou dětí měs-

tečko zachránit. Napadlo je zpevnit hráz 

v místech, kde unikala voda. Dále pak 

chtěly pokračovat v zaplavování měs-

tečka a jeho znovubudování.  

 Doporučení: Pokud chceme, aby se hráz 

protrhla sama bez naší pomoci, musíme 

použít velké množství vody. Silnější 

proud. 
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UBROUSKOVÁ DUHA 

 
 

 

 

 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- ukázat dětem jaké barvy vzniknou smícháním barev základních 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- 7 sklenic 

- 6 kuchyňských papírových utěrek bílé barvy 

- Voda 

- potravinářské barvy 

- špejle 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí  

 

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

  

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

7 sklenic, 6 kuchyňských papírových 

utěrek – bílých, vodu, potravinářské 

barvy a špejli 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem.  

Na stůl jsme postavili do řady 7 sklenic. 

Každou lichou sklenici jsme naplnili vo-

dou.Vodujsme obarvili potravinářským 

barvivem různých barev. Barvy jsme 

dobře rozmíchali špejlí. Poté si děti vzaly 

ubrousky a poskládaly je do úzkých ob-

délníků. Ty pak přeložily na polovinu a 

propojily jimi vždy dvě sousední skle-

nice. Ubrousky začaly nasávat obarvenou 

vodu, která přes ně pomalu překapávala 

do sklenic prázdných. Vysvětlili jsme si, 

že tomuto procesu se odborně říká vzlí-

nání. Barevné kapaliny ze sousedních 

sklenic se smíchaly a vytvořily novou 

barvu. Jednotlivé barvy tak vytvořily nád-

hernou duhu. 

 

 Co se povedlo: Děti se zájmem pozoro-

valy pokus tak dlouho, dokud se hladina 

vody ve všech sklenicích nesrovnala na 

stejnou výšku. 

 

 Doporučení: Abychom docílili pestrých 

barev, použijeme větší množství potravi-

nářského barviva. Můžeme použít i jiné 

barvy, než základní a pozorovat jaké 

barvy nám vzniknou. 

 

 

 

 



48 
 

NEPOSEDNÝ KELÍMEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- zajímavým a názorným způsobem seznamovat děti s fyzikálními zákony 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- kelímek 

- tvrdý papír 

- nůžky 

- voda 

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 9 dětí  

 

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

  

 

 

 

 

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

kelímky – podle počtu dětí, tvrdé papíry, 

nůžky a vodu. 

 Průběh: Děti jsem seznámila s pokusem. 

Děti si z tvrdého papíru nastříhaly čtverce, 

které byly větší než průměr horního okraje 

kelímku. Poté jsme se přesunuli do koupelny. 

Děti plnily kelímky vodou až po okraj. Poté 

papírový čtverec pomalu přiložily na vodní 

hladinu tak, aby pod čtvercem nebyla žádná 

vzduchová bublina. Při správném postupu 

by měla po přiložení papíru na hladinu 

stéci přebytečná voda po stranách ke-

límku. Děti pak nad umyvadlem otočily ke-

límky dnem vzhůru. Některým dětem voda 

v kelímku zůstala, ale některým se vylila. 

Vysvětlila jsem jim, že kelímek neměli do-

statečně naplněný vodou. 

 

Proč voda nevyteče? Voda nevyteče, pro-

tože tlak vzduchu, který působí na papír zve-

nku, je větší než hydrostatický tlak vody uv-

nitř kelímku. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zaujmout. 

Neodradilo je ani to, že se jim pokus nepo-

vedl hned na poprvé. Zkoušely to stále 

znovu. Nakonec se pokus povedl všem dě-

tem.Doporučení: Kelímek otáčíme rychle, 

protože se papír může rychle promočit. 
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PROČ SE ZTRÁCÍ KALUŽE? 

 
 

Výukový program: tato aktivita využívá poznatky neživé přírody 

Cíle vzdělávání:   

- názorně dětem ukázat jak se po dešti voda v přírodě zase vypaří do ovzduší. Což je součástí 

koloběhu vody v přírodě. 

- rozvíjet spolupráci ve skupině  

 

Délka a forma vzdělávání:  

vzdělávání je uskutečňováno formou řízených činností během odpoledních aktivit 

Obsah vzdělávání:  

seznámení s neživou přírodou  

Materiální podmínky: 

- křídy různých barev 

- kaluže  

 

Personální podmínky: 1 pedagogický pracovník, 10 dětí  

 

 

Ekonomické podmínky: výdaje spojené s nákupem potřebných pomůcek 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Na začátku setkání budou děti poučeny o bezpeč-

nosti práce. 
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 Reflexe 

 

 

Iveta Strakošová 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 Příprava: K pokusu budeme potřebovat: 

křídy různých barev a kaluže. 

 Průběh: Společně jsme se seznámili s poku-

sem. Po dešti jsme s dětmi našli kaluže vody. 

Náš pokus začal tím, že děti křídou obkreslily 

obrys kaluže. Jelikož bylo teplo a foukal 

lehký vítr a dále nepršelo, byly splněny pod-

mínky pro rychlé odpařování vody a změny 

objemu a tím i vnějšího obrysu kaluže. Po ho-

dině jsme se vrátili opět ke kalužím a obkres-

lili jejich nový, zmenšený obrys. Dětem jsem 

objasnila příčinu tohoto přírodního jevu. 

Proč? Slunce zahřívá vodu a ta se odpařuje. 

Tím se objem vody v kaluži zmenšuje. 

 

 Co se povedlo: Děti se podařilo zaujmout. 

Zajímavé bylo, že děti v obrysech viděly ob-

razy různých věcí a zvířat. 

 

 Doporučení: Neprší – li, vytvoříme si kaluž 

sami. 
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