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Pokusy a experimenty
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Ekologie a příroda

1. Pokusy se sluncem

a) Rozpuštěná čokoláda
Připravíme si dvě plastové krabičky. Do každé krabičky nalámeme na kousky čokoládu. Jednu
krabičku postavíme na sluníčko, druhou krabičku postavíme do stínu. Pozorujeme rozdíl mezi
oběma krabičkami. Na sluníčku se čokoláda za chvíli rozpustí. Ve stínu netaje, při vysoké
teplotě možná trochu změkne.

b) Ohříváme vodu na sluníčku
Do dvou PET lahví napustíme studenou vodu. Jednu lahev postavíme na slunce. Druhou lahev
postavíme do stínu. Pro zvýšení efektu působení slunce lze PET lahev zabalit do černé látky
nebo papíru. Černá barva přitahuje slunce, voda se ohřeje rychleji a dosáhne vyšší teploty.
Voda v lahvi na slunci bude výrazně teplejší než voda v lahvi ve stínu. Vyzkoušíme na pokožce
– např. na dlani, na hřbetě ruky.

2. Pokusy s půdou

a) Pozorování dešťovky
Do velké zavařovací sklenice vložíme na dno kamínky. Následně střídáme vždy vrstvu vlhké
zeminy a hrubého písku. Vrchní vrstva je tvořena zeminou a trávou, listím, větvičkami a kousky
ovoce. Na zahradě po dešti najdeme několik dešťovek a vložíme je do sklenice. Zeminu ve
sklenici udržujeme vlhkou a pravidelně doplňujeme potravu pro dešťovky.

b) Prostředí pro rostliny
Připravíme si tři průhledné květináče nebo kelímky. První naplníme pískem, druhý kamínky,
třetí kvalitní půdou s živinami. Do kelímků zasadíme 3-4 fazole, a to co nejvíce ke stěně
kelímku, aby bylo možno pozorovat, ve kterém kelímku rostou fazole nejrychleji. Vysvětlíme
si, jak ovlivňuje kvalita zeminy růst rostlin.

2

3. Pokusy s vodou

a) Poměřování
Dítě si volně hraje s vodou. Následně zadáváme úkoly: Do které skleničky se vejde nejvíce vody
a do které nejméně? Která sklenice bude po naplnění vodou těžší a proč? Nalij do stejných
sklenic stejné množství vody atd.

b) Co ve vodě plave
Dítě experimentují s různými materiály, zkoumá, zda plavou na hladině, nebo se potopí,
případně se ve vodě po určitě době rozmočí

c) Čím voda proteče
Zapůjčíme dítěti sítko, trubičku, kroužek. Dítě zkouší, jak voda protéká skrz různé předměty.
Na sklenice pomocí gumičky upevníme různé materiály – látku, papír, igelit, záclonu, alobal …
Dítě přes materiál přelévá vodu a zkoumá, zda voda skrz materiál proteče.

d) Jak voda chutná
Připravíme různé zavařovací sklenice a ingredience na vaření – sůl, cukr, ocet, citrón … Sklenice
musí být čisté, voda nezávadná. Do sklenic naplněných vodou nasypeme či nalijeme jednotlivé
ingredience. Postupně poznávají jednotlivé chutě.

e) Vypařování vody
Ve sklenici připravíme silný solný roztok – přisypáváme sůl postupně do sklenice, dokud se sůl
rozpouští. Naplníme sklenici asi do poloviny. Na špejli navážeme bavlněné provázky. Špejli
položíme přes hrdlo sklenice a provázky ponoříme do sklenice a provázky ponoříme do vody.
Voda se postupně bude vypařovat a na provázcích se začnou objevovat krystalky soli. Pokus
trvá několik dní.
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4. Pokusy se vzduchem
a) Nafukování balónku
Dítě sedí u stolu, na kterém stojí prázdná skleněná láhev. Rodič se ptá, zda se v láhvi nachází
vzduch. Dítě se může láhve dotknout a usoudit, zda je v láhvi teplý nebo studený vzduch.
Shodnou se, že studený. Potom na hrdlo láhve navléknou balonek a láhev vloží do nádoby
s horkou vodou. Dítě pozoruje, co se stane, zda se změnila teplota vzduchu v láhvi a co se děje
s balonkem.
(zdroj: Kafometík, Infra s.r.o.)

Pokusy do kuchyně

a) Sopka v kuchyni

Potřeby: Modelína, saponát na nádobí (1 lžíce), kypřící prášek do pečiva nebo jedlá soda
(balíček), potravinářské barvivo, ocet, plech jako podložka, lžíce, sklenička na rozmíchání.
Postup: Na plechu si z modelíny vymodeluju dutý kužel – sopku.
Láva: 1 lžíce saponátu smíchaná s práškem do pečiva a barvivo. Směs můžeme rychle smíchat
a poté rychle nalít do dutiny sopky. Přilitím octa do sopky začne chrlení lávy.
Vysvětlení: Když přilijeme ocet do sopky, ten začne reagovat se sodou a vznikají bublinky oxidu
uhličitého. Saponát lávu pěkně napění.
Sopka se může postavit i na zahradě: Do pískoviště dejte PET láhev, zasypte ji pískem. Do
dutiny sopky dejte mouku nebo písek, efekt bude realističtější.
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b) Tajemné obrázky (citron a svíčka)

Potřeby: Bílý papír, citron, sklenička, štětec, svíčka a sirky (lze nahradit jiným tepelným
zdrojem - žehlička).
Postup: Do skleničky vymačkáme trochu citronové šťávy. Štětcem namalujeme obrázek na
papír a necháme na vzduchu uschnout (ne na topení ani sluníčku). Tím se obrázek stane
neviditelný.
Nám se osvědčily krátké pohyby tam a zpět těsně nad plamenem.
Vysvětlení: Citron papír chemicky změnil, a proto papír v narušených místech začne hnědnout
dříve a obrázek zviditelní.

c) Bojácné barvy

Potřeby: Polotučné mléko, mělký talíř, párátko nebo vatová tyčinka, jar, potravinářská barva.
Postup: Do mléka jsme kápli potravinářskou barvu. Tu jsme si sami vytvořili smícháním sypké
barvy s vodou. Párátko jsme namočili do připraveného jaru…a ponořili doprostřed barevné
skvrny. Barva se začala okamžitě v místě ponoření rozestupovat do stran. Jako kdyby se
párátka bála.
Vysvětlení: Mléko obsahuje tuk a jar tuk rozpouští. Tím se snižuje povrchové napětí. Ta část
mléka, která má více tuku (nejdále od jaru) stahuje tukovou vrstvu pryč od jaru.
Podobné: Do čisté vody kápneme tuš a do ní jar. Vzniknou barevné kruhy, do kterých
namočíme čistý papír a po uschnutí využijeme na podklad obrázků…

(zdroj: www.sikovny-cvrcek.cz)
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Barevné pokusy

a) Namodralý narcis
Potřeby: Narcis (tulipán), váza (láhev), voda, modrý inkoust
Postup: Nechat ve váze a sledovat květinu – zmodrá.

b) Barevný sníh
Potřeby: Plastové láhve, voda, potravinářské barvivo.
Postup: Do lahve dáme vodu s barvivem. Do víčka uděláme malý otvor a můžeme opatrně
barvit výtvory ze sněhu (bábovky).

(zdroj: www.sikovny-cvrcek.cz)
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Pokusy s přírodninami

a) Proč se šiška ve vodě zavírá
Potřeby: 2 otevřené šišky (jedna je pro porovnání), sklenice s vodou.
Postup: Na procházce najdeme 2 velké šišky. Než jsme začali s pokusem, šišku jsme společně
prozkoumali a zjistili, že uvnitř jsou semínka. Potom jsme suchou šišku vložili do sklenice
s vodou a asi po 30 min bylo jasně vidět, že se šiška uzavírá. A do hodiny je celá uzavřená.
Potom jsme šišky porovnali.
Vysvětlení: Šiška má pletiva, která reagují na vlhkost. Pokud je šiška zelená, s ještě nezralými
semeny, je stále vyživovaná stromem a tedy vlhká. Jakmile ale semena dozrají, strom šišku
přestane vyživovat a ona usychá. Na to právě reagují její pletiva a šiška se otevírá, semena
teprve nyní mohou ven. Pletiva zůstávají v šišce stále. Proto reaguje na vlhkost a tím vznikají
tzv. hydroskopické pohyby.
Šiška je plod a má zajistit, aby se strom co nejlépe rozmnožil…to se stane jedině tak, že se
semínka dostanou co nejdál od mateřské rostliny – představ si, že stále visí na větvi a prší –
semínka by jen popadala přímo dolů, všechna najednou a to moc šancí není, proto se šiška
zavře a podrží si semínka, až bude líp.

(zdroj: www.sikovny-cvrcek.cz)
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Velikonoční (jarní) pokusy

a) Mramorovaná vajíčka
Potřeby: Vejce natvrdo, pěna na holení, 2-3 potravinové barvy, větší tácek, špejle nebo
párátka, kuchyňské utěrky, gumové rukavice.
Postup: Do připraveného tácu nastříkejte všemi směry pěnu na holení. Vrstva by měla být
alespoň tři centimetry vysoká. Nakonec povrch uhlaďte stěrkou nebo rukou. Pak pěnu
pokapejte potravinářskými barvami. Nikdy ne více než čtyři barvy. Vzniklé tečky opatrně
promíchejte špejlí nebo párátkem. Vajíčko vezměte do ruky, do vzniklé mramorové pěny ho
opatrně ponořte a vyválejte tak, aby bylo celé důkladně pokryté. Obalené vajíčko pak položte
na prázdný tácek a nechte zaschnout. Stačí 4–10 minut. Nakonec pěnu kuchyňskou papírovou
utěrkou
velmi
opatrně
odstraňte.
Neotírejte jí.
Vysvětlení: Díky pěně na holení potravinářská barviva k vajíčkům hezky přilnou. Po očištění
pěny zůstává barevný mramorový efekt.
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b) Skákající vajíčko
Potřeby: Syrové vejce, širší sklenice, 2dcl octu, potravinářské barvivo.
Postup: Do širší sklenice nalijeme ocet a obarvíme jej potravinářským barvivem. Vejce
ponoříme do octa. V octovém nálevu necháme vejce přes noc. Druhý den vytáhneme a
můžeme si s ním opatrně házet.
Vysvětlení: Skořápka vajíčka se nám rozpustila a stalo se nám z něj skákající vejce. Skořápka
totiž obsahuje z drtivé části uhličitan vápenatý, který se v octu (kyselině octové) rozpouští.
Bublinky, které se na vejci po chvíli vytvoří, jsou oxid uhličitý, který reakcí octu a uhličitanu
vápenatého vznikl. Pohromadě teď vajíčko drží jen slabá vrstvička, která se nachází pod
skořápkou. Uvnitř je ale vejce stále syrové.
TIP: Vajíčko si potom můžete prosvítit baterkou a sledovat žloutek uvnitř vajíčka.

c) Zasejte si řeřichu
Potřeby: Sklenička nebo jiná nádobka naplněná hlínou, semínka řeřichy.
Postup: Řeřichu nasypeme na povrch hlíny a zalijeme ji. Teď už stačí je čekat, řeřicha nám
vyroste zhruba za 3 dny. Její lístky pak můžeme přidat do pomazánky nebo do salátu.

(zdroj: www.vida.cz)
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Domácí modelína

Potřeby: Vařič, hrnek, vařečka, lžíce, voda, olej, kyselina citrónová, potravinářské barvivo,
kuchyňská sůl, mouka.
Příprava a provedení: V hrnci smícháme 200 ml vody, lžíci oleje, lžíci kyseliny citrónové a
potravinářské barvivo. Celou směs přivedeme k varu a poté přidáme 100 g soli a 150 g mouky.
Dále již nevaříme. Celou směs smícháme vařečkou, dokud nezchladne natolik, abychom ji
mohli pořádně propracovat rukama. Vychladlá plastelína je připravena k použití.
Komentář: Životnost plastelíny prodloužíme, když ji ochráníme proti vysychání potravinářskou
folií.
TIP: Modelína časem vyschne, můžeme s ní tedy něco vyrobit a výrobek si potom vystavit nebo
modelínou vyplníme nafukovací balónek, pořádně zavážeme a vyrobíme si tak antistresový
míček.

(www.maxikovakuchynka.cz)

Zpracovaly: Jaroslava Kostelníčková a Adéla Janáková
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