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Pokusy a aktivity jsou rozděleny do tří skupin: 

I. Učitelské pokusy: Demonstrační pokusy k uvedení, samotnému vysvětlení či doplnění 
určitého učiva. 

II. Žákovské pokusy: Pokusy, které v rámci výuky provádějí žáci ve skupinkách. 

III. Dodatečné pokusy: Alternativy k učitelským či žákovským pokusům vyžadující 
náročnější přípravu, popř. svým vysvětlením výrazně překračující rámec základního 
vzdělávání, a vhodné proto k použití spíše mimo výuku jako takovou. 

 

Pokusy se vztahují zejména k těmto partiím učiva základního vzdělávání: 

Fyzika 

• Měření fyzikálních veličin; 
• vlastnosti látek; 
• hustota látky;  
• Archimédův zákon;  
• chování těles v klidných tekutinách;  
• zákon zachování (mechanické) energie; 
• přeměny skupenství (tání a tuhnutí); 
• skupenské teplo; 
• tepelná výměna, měrná tepelná kapacita; 
• tepelná výměna; 
• Pascalův zákon;  
• hydrostatický tlak; 
• hydrostatická vztlaková síla. 
• Newtonovy zákony (zákon akce a reakce).. 

Chemie 

• hydroxidy 

• kyselost a zásaditost roztoků 

• alkalické kovy 

  Sborník na téma Voda je určen především učitelům fyziky a chemie. Může 

sloužit jako návod demonstračních pokusů a aktivit pro učební témata zaměřená 

na vlastnosti a chování vody a na aplikaci základních fyzikálních zákonů 

souvisejících s kapalinami. 
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I. Učitelské pokusy: 

Kdo je silnější? 
Jednoduchý pokus demonstrující špatnou stlačitelnost kapalin, vhodný na úvod tématu. 

Pomůcky: 2 velké injekční stříkačky 
voda 

Příprava a provedení: Jednu stříkačku naplníme vodou, druhou vzduchem a předáme je 
dobrovolníkům. Dobrovolník má za úkol ucpat stříkačku palcem a tlačit na píst, aby se co 
nejvíce posunul. Rozdílný výsledek interpretujeme tak, že jeden z dobrovolníků je „silnější“ 
než druhý. Na protesty žákům stříkačky vyměníme. 

Vysvětlení: Skutečnou příčinou rozdílného výsledku je dobrá stlačitelnost plynů a naopak 
špatná stlačitelnost kapalin. 

Učivo: vlastnosti látek. 

Vznášející se kapka 
Žáci uvidí žlutou kulovou kapku vznášející se v čiré kapalině. 

Pomůcky: olej 
čistý líh, voda 
zkumavka či malý odměrný válec 

Příprava a provedení: Vyrobíme směs lihu a vody o poměru asi 1 : 1 a kápneme do ní kapku 
oleje.  Opatrným přiléváním lihu, resp. vody „vyladíme“ vznášení kapky ve směsi. 

Vysvětlení: Hustota směsi je rovna hustotě oleje, vztlaková síla působící na kapku je proto 
stejně velká jako síla gravitační a jejich účinky se vzájemně ruší. 

Komentář: Aby byla směs čirá, je nutné použít čistý, nikoli denaturovaný technický líh. 

Učivo: hustota látky; Archimédův zákon; chování těles v klidných tekutinách. 

Objem a hmotnost kapky 
Žáci mají za úkol změřit objem a hmotnost 1 kapky vody. 

Pomůcky: malá odměrná nádoba 
pipeta 
laboratorní váhy 
voda 

Příprava a provedení: Žáci pipetou nakapou např. 2 ml vody do odměrné nádoby stojící na 
vytárovaných vahách. Vodu zváží. Z počtu kapek a z objemu a hmotnosti nakapané vody 
vypočítají objem a hmotnost 1 kapky. 

Učivo: měření fyzikálních veličin. 

Podivná kulička 
Kulička, která porušuje Archimédův zákon ☺ 

Pomůcky: svíčka, zápalky 
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malý hřebík či šroubek 
větší průhledná nádoba s vodou (ideálně akvárium) 
větší průhledná sklenice 

Příprava: Vyrobíme voskovou kuličku a zatížíme ji hřebíkem nebo šroubkem. 

Provedení: Vhodíme kuličku do vody – potopí se. Diskutujme při tom s dětmi o silách, které 
na kuličku působí. Obrátíme nyní sklenici, vtlačíme ji pod hladinu a přikryjeme jí kuličku – ta 
se tak ocitne na hladině vody pod sklenicí. Pomalu sklenici zdviháme, a kulička se stále drží 
na hladině! 

Vysvětlení: Kulička se chová analogicky k padesátníku, špendlíku či kancelářské sponce: 
když ji do vody hodíme, potopí se, ale při opatrném položení na hladinu na ní zůstane. 
Vosková kulička není vodou smáčena; pouhé přikrytí sklenicí, pod níž je vzduch, proto stačí, 
aby se kulička ocitla z podstatné části nad hladinou – jako kdyby na ni byla opatrně položena. 

Komentář: Kulička samozřejmě Archimédův zákon neporušuje. Při popsaném pokusu se 
však kromě gravitační a vztlakové síly významně projevuje ještě další síla, která chování těles 
běžně užívaných k „archimédovským“ pokusům podstatně neovlivňuje, a její působení se 
proto obvykle zanedbává: síla povrchová. 

Učivo: chování těles v klidných tekutinách. 

Bruslař 
Jednoduchý pokus demonstrující regelaci ledu. 

Pomůcky: dva vyšší pevné předměty, např. židle s dřevěnými opěradly 
tenký, ale pevný drát 
závaží 
kostka ledu o teplotě nižší než 0 °C 

Příprava a provedení: Drát zatížený závažím zavěsíme za kostku ledu, kterou jsme opřeli o 
oba vyšší pevné předměty. Sledujeme, jak se drát pomalu „prořezává“ ledem, který se nad 
ním zase zaceluje! 

Vysvětlení: V místě dotyku s drátem, který je dobrým tepelným vodičem, má led trochu vyšší 
teplotu než v jiných místech a taje. To probíhá díky značnému tlaku, vyvíjenému zatíženým 
drátem na led, již za teploty těsně pod bodem tání ledu na normálního tlaku (0 °C). Po 
průchodu drátu proto voda tuhne zpátky v led. 

Dočasné snížení bodu tání ledu pod tlačícím drátem způsobuje tzv. anomálie vody. Voda se 
na rozdíl od naprosté většiny ostatních látek při tuhnutí smršťuje (hustota roste) a při tání 
roztahuje (hustota klesá). Dodatečný vnější tlak vyvíjený na led proto „napomáhá“ jeho tání. 
Dobře je to patrné z fázového diagramu pro vodu1: při zvýšení vnějšího tlaku z p1 na p2 klesne 
teplota tání z tt1 na tt2: 

                                                           
1 Bod, ve kterém se všechny křivky stýkají, se nazývá trojný bod vody a nastává za hlubokého podtlaku přibližně 
611 Pa a teploty 0,01 °C. 
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Voda pod tlačícím drátem tedy taje již při teplotě nepatrně nižší, než je bod tání za běžného 
(atmosférického) tlaku, a díky tomu se po průchodu drátu vrací zpět do tuhého skupenství. 

Komentář: Běžně bývá popsaný jev, známý jako regelace ledu, vysvětlován pouze poklesem 
teploty tání ledu při zvýšení vnějšího tlaku. Ten je však v řádu pouhých desetin °C, zatímco 
použitelný led má teplotu několik celých °C pod nulou. Bez zmínky o tepelné vodivosti drátu 
je tedy vysvětlení regelace ledu neúplné. Problematická je i neméně častá aplikace poznatků o 
regelaci ledu k vysvětlení jeho kluzkosti. Dokonce ani např. v případě bruslaře není pokles 
teploty tání ledu v důsledku zvýšení vnějšího tlaku dostatečně velký, aby sám o sobě způsobil 
vznik vrstvičky vody na povrchu ledu. Ta je přítomna na každém ledovém povrchu, jehož 
teplota neklesla pod cca – 40 °C. (Jak dobře vědí všichni Inuité, pak i ten nejhladší led 
definitivně přestává klouzat.) 

Učivo: přeměny skupenství (tání a tuhnutí). 

Ohřívání vody s ledem 
Žáci si pokusem ověří, že teplota tající látky je neměnná. 

Pomůcky: hrnec a vařič 
teploměr 
led a voda o teplotě asi 0 °C 

Příprava: Vhodíme led do vody a necháme chvíli odstát. 

Provedení: Žáci změří počáteční teplotu ledu. Pak umístí nádobu na vařič a vodu s ledem 
ohřívají. V pravidelných časových intervalech měří teplotu ledu a naměřené hodnoty 
zaznamenávají do grafu. Křivka vzniklá spojením takto získaných bodů má tvar vodorovné 
úsečky. 

Vysvětlení: Teplota tajícího ledu se nemění, protože všechno dodávané teplo se spotřebovává 
k tání ledu. 
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Komentář: Teplo potřebné k roztání 1 kg ledu (měrné skupenské teplo tání ledu) je značné: 
334 kJ/kg, což je rovno teplu využitelnému např. k ohřátí téhož množství vody asi o 80 °C. 
Sníh a led v přírodě tak představují nesmírnou zásobu energie, která se jejich táním uvolňuje. 

Učivo: přeměny skupenství (tání a tuhnutí), skupenské teplo. 

Hořící svíčka pod vodou 
Ve sborníku Vidíme a pozorujeme jsme popsali pokus Svíčka hořící pod vodou. Řešením této 
problémové úlohy byla optická iluze. Tímto pokusem však můžeme žákům „dokázat, že svíčka 
opravdu může hořet pod vodou!“, a to díky tepelné výměně mezi voskem a vodou.  

Pomůcky: hrnec či jiná vhodná nádoba 
obyčejná svíčka (ne čajová), zápalky 
voda 

Příprava: Voskem upevníme svíčku ke dnu nádoby a zalijeme ji vodou, až kam sahá vosk. 

Provedení: Zapálíme svíčku a pozorujeme, jak ubývá vosk jen ze středu svíčky, zatímco 
kolem zůstává hradba vosku bránící přístupu vody k plameni. 

Vysvětlení: Vosk přijímá teplo ze svíčky, které však odevzdává vodě. Jednoduše řečeno, 
voda vosk ochlazuje. Tenká vrstva vosku při rozhraní s vodou proto nedosáhne tak vysoké 
teploty, aby roztála. 

Komentář: I svíčka obklopená vzduchem je zvenčí ochlazována, ale mnohem „méně“, než je 
k popsanému efektu třeba – a ptejme se žáků proč. Měrnou tepelnou kapacitu má vzduch jen 
cca 4krát menší než voda, při téměř 800krát menší hustotě to ovšem představuje mnohem 
menší „měrnou tepelnou kapacitu“ přepočtenou na jednotku objemu. Ohřívaný vzduch sice 
velmi snadno stoupá (snáze než voda), aby na jeho místo proudil vzduch chladnější, teplo je 
však při tom odváděno – z výše naznačeného důvodu – mnohem pomaleji, než by bylo 
k zabránění tání vosku třeba. 

Učivo: tepelná výměna, měrná tepelná kapacita. 

Vodní ježek 
Jednoduchá zábavná varianta klasické „učebnicové“ demonstrace Pascalova zákona. 

Pomůcky: plastová injekční stříkačka 
kleště, špendlík, svíčka, zápalky 
kousek špejle, nůž 
voda 

Příprava: Rozžhaveným špendlíkem vypálíme do injekční stříkačky mnoho malých otvorů. 
Ústí stříkačky ucpeme kouskem špejle. 

Provedení: Natáhneme do stříkačky vodu a krátce, ale silně zatlačíme na píst. Žáci pozorují 
paprsky vody kolmé k povrchu stříkačky. 

Vysvětlení: Podle Pascalova zákona se tlak vyvolaný v kapalině vnější silou šíří všemi směry 
stejně. Tlaková síla vody působí kolmo na stěny nádoby. Ze všech otvorů proto tryská voda 
stejnou rychlostí a kolmo k povrchu stříkačky. 

Komentář: Výše uvedené by skutečně platilo jen za předpokladu, že jsou všechny otvory 
stejně velké a že na vodu nepůsobí gravitační (přesněji tíhová) síla. Působením gravitační síly 
zde totiž vzniká hydrostatický tlak (v různých hloubkách různě velký), který rychlost tryskání 
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vody z otvorů mírně ovlivňuje: nejrychleji tryská voda z nejníže položeného otvoru, nejmenší 
rychlostí z nejvýše položeného. Gravitační síla ovlivňuje také směr rychlosti tryskající vody - 
„ohýbá“ paprsky směrem k Zemi. Při dostatečně silném zatlačení na píst se tyto vlivy 
projevují minimálně; podle našeho názoru však stojí za prodiskutování. 

Pokus je velmi vhodný zejména pro hodiny za horkých letních dnů, kdy si můžeme dovolit 
nečekaně děti postříkat vodou. Chceme-li však, aby postřehly demonstrovaný jev, je třeba jej 
provést ještě podruhé, a nejlépe z okna. 

Učivo: Pascalův zákon, hydrostatický tlak. 

Hydraulická zařízení 
Snadno sestavíme funkční model hydraulického zařízení, na němž si žáci budou moci doslova 
osahat podstatu činnosti takových strojů. 

Pomůcky: dvě injekční stříkačky 
tenká plastová hadička 

Příprava: Co nejpevněji spojíme injekční stříkačky hadičkou, zpola je naplníme vodou a 
uzavřeme je. Uvnitř zařízení by neměly být vzduchové bubliny! 

Provedení: Žák zkouší tlačit střídavě na píst větší a na píst menší stříkačky. 

Vysvětlení: Podle Pascalova zákona se působením vnější síly zvýší tlak ve všech místech  
kapaliny o stejnou hodnotu.  Při stejném tlaku kapaliny, ale různě velkých plochách pístů jsou 
však tlakové síly působící na písty různě velké. Matematicky můžeme vysvětlené vyjádřit 
takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Smysl hydraulických zařízení je dvojí. Zaprvé, vodou snadno přeneseme tlak, 
kam je třeba – mnohem snáze než nějakým strojem složeným pouze z pevných těles (kladek, 
lan, tyčí, řemenů…) A zadruhé, hydraulické zařízení dokáže (tak jako jiné jednoduché stroje) 
„zmenšovat“ sílu potřebou ke konání práce. Při tom je ale třeba si uvědomit, že zároveň se 
„zmenšením“ síly zde dochází k prodloužení dráhy, po které naše síla působí. Zatímco tedy 
velký píst, nesoucí např. zvedaný automobil, se posouvá jen po krátké dráze a pomalu, malý 
pístem musíme za stejnou dobu urazit dlouhou dráhu. Malý píst proto bývá pístem čerpadla 
čerpajícího pod velký píst kapalinu z nádrže; do té se pak kapalina přepouštěcím ventilem 
zase vrací: 

F1 
F2 
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Práci nám tedy hydraulické zařízení neušetří, navíc ještě musíme konat práci proti odporovým 
silám. Přesto se – díky oběma výše vysvětleným výhodám – hydraulická zařízení nesmírně 
osvědčují, a to v různých zvedácích, lisech, u „chapadel“ stavebních strojů, v brzdových 
soustavách automobilů apod. 

Většina hydraulických strojů není naplněna vodou, ale hydraulickým olejem, který je vůči 
zařízení podstatně šetrnější. Vzduchovou obdobou hydraulických zařízení jsou zařízení 
pneumatická. 

Velmi pěknou obdobou popsané pomůcky, ovšem poněkud náročnější na výrobu, je 
hydraulický louskáček na ořechy. 

Učivo: Pascalův zákon, hydrostatický tlak. 

Hydrostatický tlak 
Jednoduchá varianta tradiční „učebnicové“ demonstrace závislosti hydrostatického tlaku na 
hloubce. 

Pomůcky: plastová láhev 
kleště, malý hřebík, svíčka, zápalky 
prázdný lavór 
nádoba s vodou (ideálně s nalévací hubičkou) 

Příprava: Rozžhaveným hřebíkem láhev na několika místech (v různých výškách) 
proděravíme. 

Provedení: Rychle nalijeme do láhve vodu a necháme ji vytékat do lavóru. Žáci si všímají, 
jak rychle voda vytéká z jednotlivých otvorů v závislosti na jejich hloubce pod hladinou. 

Vysvětlení: Na úrovni otvoru umístěného ve větší hloubce pod hladinou je větší 
hydrostatický tlak, a voda proto z něho vytéká větší rychlostí. Jak vody v láhvi ubývá, 
hloubka otvoru pod hladinou, a tudíž i rychlost vytékání vody se zmenšuje.   

Komentář: V letních měsících můžeme pokus obohatit pěkným žertíkem, který navíc otevře 
další fyzikální problém vhodný k diskusi. Pokud láhev před provedením pokusu uzavřeme, 
voda z otvorů vytékat téměř přestane. Můžeme pak láhev podat nicnetušícímu žákovi 



Voda - Sborník 

s výzvou, aby „přivoněl“... Úspěch této léčky ovšem závisí na průměru otvorů – nesmějí být 
příliš velké, aby pramínky pomalu vytékající vody byly co nejméně nápadné. 

Učivo: hydrostatický tlak. 

Hydrostatický tlak II 
Další z možných variant demonstrace závislosti hydrostatického tlaku na hloubce. 

Pomůcky: skleněná trubice např. o délce 400 mm a průměru 25 mm 
kovový uzávěr - kotouč o průměru 30 mm 
tenký provázek 
potravinářské barvivo 
široký odměrný válec. 

Příprava: Odměrný válec naplníme vodou. Trubicí provlečeme provázek, na jehož konci je 
připevněno víčko, a uchopením celé sestavy za provázek trubici víčkem uzavřeme. 

Provedení: Ponoříme trubici do válce s vodou (asi čtyřmi pětinami její výšky) a pustíme 
provázek. Netěsností mezi krajem trubice a víčkem dovnitř pomalu vniká voda a barví se 
(vizuální odlišení vnitřního a vnějšího sloupce kapaliny). Jakmile se hladiny obou sloupců 
vyrovnají, víčko odpadne. 

Vysvětlení: Víčko je k trubici zespodu přitlačováno hydrostatickou vztlakovou silou vnějšího 
sloupce vody. S rostoucí výškou vnitřního sloupce vody se pak postupně zvětšuje druhá 
hydrostatická tlaková síla, působící na víčko seshora. Když se hladiny obou sloupců 
vyrovnají, nastane rovnováha obou sil a víčko odpadne.2 

Komentář: Protože obě síly působí na stejně velkou plochu (víčko), svědčí jejich rovnováha 
o rovnováze obou hydrostatických tlaků na úrovni víčka. Ta nastala bez ohledu na různé 
průměry, popř. tvary vnitřního a vnějšího sloupce vody – tzv. hydrostatické paradoxon. 
Vlastní pokus může být doplněn jednoduchým měřením a výpočtem velikostí obou 
hydrostatických tlaků, dokazujícím platnost uvedeného závěru.  

Učivo: hydrostatický tlak. 

Spojené nádoby 
Další klasický demonstrační pokus v provedení „z volné ruky“. 

Pomůcky: nejméně dvě plastové láhve s výrazně různými plochami, popř. i tvary podstav 
kleště, malý hřebík, svíčka, zápalky 
tenká hadička 
silikonový tmel 
vodostálé fixy 
voda 

Příprava: Rozžhaveným hřebíkem vypálíme u dna každé láhve dva otvory proti sobě. 
Nařežeme trubičku na kousky (dostatečně dlouhé), láhve jimi spojíme a spoje utěsníme 
silikonovým tmelem. Na všech láhvích fixem vyznačíme tutéž výšku hladiny. 

Provedení: Požádáme žáky o jejich odhad, ve které ze spojených láhví naplněných vodou do 
stejné výšky bude u dna největší tlak. Nebo bude ve všech láhvích stejný? Dále se jich 

                                                           
2 Hmotnost víčka neuvažujeme. Pokud bychom ji uvažovali, museli bychom k hydrostatické tlakové síle 
vnitřního sloupce vody, působící na víčko seshora, přičíst ještě tíhovou sílu. 
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zeptáme, jak tato skutečnost projeví na následném chování nalité vody. Provedením pokusu 
žákovské předpovědi ověříme: potvrdíme názor, že ve všech láhvích bude tlak vody u dna 
stejný a hladina zůstane stejně vysoko.  

Vysvětlení: Tlak vyjadřuje, jak velká část tlakové síly připadá na jednotku plochy. 
Vypočítáme jej proto jako podíl velikosti tlakové síly a plochy, na kterou síla působí. Pro 
nádobu hranolového či válcového tvaru platí, že kolikrát větší je plocha podstavy, tolikrát 
větší (při stejné výšce hladiny!) je objem, hmotnost, a tudíž také tíha kapaliny. Podíl tíhy 
kapaliny a plochy dna, tj. hydrostatický tlak u dna nádoby, však zůstává neměnný. 
Hydrostatický tlak v hranolové či válcové nádobě tedy závisí pouze na výšce hladiny (hloubce 
dna pod hladinou), na hustotě kapaliny a na tíhovém zrychlení. A totéž platí i pro nádobu 
jakéhokoli jiného tvaru (hydrostatický paradox3). 

Ve všech spojených láhvích bude tedy u dna stejně velký hydrostatický tlak. Hladiny vody ve 
všech láhvích tudíž zůstanou stejně vysoko. 

Komentář: Poznatek, že v případě hranolové či válcové nádoby nezávisí hydrostatický tlak 
na velikosti jejího dna, lze snadno odvodit či dokázat i na úrovni základního vzdělávání. 
Dokázat celý hydrostatický paradox, tj. že hydrostatický tlak kapaliny nezávisí na ploše dna 
ani na tvaru nádoby, by bylo podstatně náročnější. Pokud přesto chceme žáky 
s hydrostatickým paradoxem seznámit, popsaný pokus je jednou z možných cest. 

Učivo: hydrostatický tlak. 

Vodní barometr 
Pomocí deformace plechovky hydrostatickou tlakovou silou dokážeme, že hydrostatický roste 
s hloubkou ponoru. 

Pomůcky: široká plastová trubka, dlouhá asi 120-140 cm 
pevná plastová deska 
tavná pistole či akvaristický silikonový tmel 
plechovka od nápoje 
hadička 
vodní manometr podle návodu „Jednoduchý manometr“ ve sborníku „Vzduch“ 
dlouhá úzká tyč 

Příprava: Plastovou trubku vodotěsně připevníme k plastové desce tak, aby vznikla stabilní 
válcová nádoba. Do plechovky zavedeme trubičku a plechovku vodotěsně uzavřeme. Opačný 
konec trubičky napojíme na vodní manometr. 

Provedení: Nádobu naplníme vodou. Pomocí tyče do ní ponořujeme plechovku a sledujeme 
hladinu vody v manometru.  

Vysvětlení: Hydrostatická tlaková síla ponořenou plechovku deformuje, tlak vzduchu 
v plechovce proto roste nad výchozí hodnotu, rovnou velikosti atmosférického tlaku. Tento 
přetlak je uvnitř manometru kompenzován hydrostatickým tlakem rozdílového sloupce vody 
v manometru. 

Komentář: Rovnost hydrostatického tlaku pod rozdílovým sloupcem vody v manometru a 
hydrostatického tlaku v místě plechovky je pochopitelně vyloučena. Aby manometr ukazoval 
hodnotu tlaku v místě, kde se plechovka nachází, museli bychom tyto hodnoty získat jiným 
způsobem (např. výpočtem podle vztahu ph = h . ρ . g) a na stupnici manometru je pracně 
                                                           
3 Důkaz tohoto tvrzení by vyžadoval uvažovat i o reakční síly stěn nádoby, tedy úvahu nejméně na úrovni 
středoškolské fyziky. 
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nanést. Následné měření by podle našeho názoru nemělo pro žáky valného smyslu, neboť by 
bylo jen rychlým mechanickým využitím výsledku předchozí mravenčí práce učitele. Velký 
smysl by však mělo nechat žáky, aby tuto práci – ocejchování přístroje – provedli oni sami. 
Popsaná pomůcka je však určena zejména k provádění jednoduchého pokusu s kvalitativním 
výsledkem – experimentálním důkazem, že hydrostatický tlak roste s hloubkou. 

Pěkným námětem na práci s popsanou pomůckou je porovnávání tlaků v týchž hloubkách 
uvnitř různě širokých a různě tvarovaných nádob. 

Učivo: hydrostatický tlak. 

Podivné vahadlo 
Demonstrovaná „záhada“ žáky podnítí k hlubokému promyšlení Archimédova zákona. 

Pomůcky: dlouhá dřevěná tyč 
kovové těleso, např. matička 
plastelína 
provázek, nůžky 
2 odměrné válce s vodou 

Příprava: Na opačné konce tyče (vahadla) zavěsíme matičku a stejně hmotné těleso 
z modelíny. Doprostřed vahadla uvážeme provázek, za který budeme vahadlo držet. 

Provedení: Předvedeme žákům, že obě zavěšená tělesa mají stejnou hmotnost (obě ramena 
jsou stejně dlouhá). Pak ponoříme jedno těleso do vody; rovnováha se výrazně naruší, což 
žáci snadno vysvětlí. Následně navrhneme (popř. podnítíme k tomuto kroku žáky) „obnovení 
rovnováhy“ ponořením i druhého tělesa. Žáky pravděpodobně překvapí, že obnovení 
rovnováhy nenastane. 

Vysvětlení: Počáteční rovnováha byla narušena působením vztlakové síly na ponořené těleso. 
Vztlaková síla závisí na objemu ponořeného tělesa (popř. jeho ponořené části), hustotě 
kapaliny a velikosti gravitačního (tíhového) zrychlení. A protože při stejné hmotnosti, ale 
výrazně různé hustotě mají kovová matka a kulička z plastelíny výrazně odlišný objem, 
působí na ně při ponoření různě velké vztlakové síly. Počáteční rovnováha se proto 
ponořením druhého tělesa neobnoví. 

Komentář: Říkáme-li, že rovnováha bude narušena, resp. že se neobnoví, máme tím na mysli  
rovnováhu při vodorovné poloze vahadla. Při jejím narušení však soustava rychle přejde do 
jiné rovnovážné polohy, při níž ale vahadlo již nebude rovnoběžné se zemí. 

Učivo: hydrostatický tlak. 

Archimédův zákon neplatí! 
Tento demonstrační pokus žákům pomůže pochopit vznik vztlakové síly. 

Pomůcky: svíčka, zápalky 
tabulka skla, např. zrcátko 
skleněná nádoba s rovným dnem 
voda 
špejle 

Příprava: Ze svíčky uřízneme špalíček. Zapálíme svíčku, na skleněnou tabulku nakapeme 
horký vosk, špalíček do něj vtlačíme a necháme vosk vychladnout. Po vychladnutí špalíček 
nožem opatrně odloupneme. 
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Provedení: Položíme špalíček na dno prázdné nádoby. Podržíme jej špejlí, opatrně nalijeme 
do nádoby vodu a špejli vytáhneme. Špalíček nevyplave, jak bychom čekali, ale zůstává na 
dně nádoby! (Vyplave až po několika desítkách sekund.) 

Vysvětlení: Hustota vosku je menší než hustota vody; špalíček by proto za obvyklých 
okolností stoupal k hladině a na ní pak zůstal v klidu. Do pohybu vzhůru by byl uveden 
výsledným účinkem působení vztlakové a gravitační (tíhové) síly. Vztlaková síla je výslednicí 
hydrostatického tlakového působení na všechny ponořené části špalíčku, z nichž některé jsou 
ponořeny hlouběji, tedy v místě většího hydrostatického tlaku, jiné méně hluboko. Pokud je 
špalíček přitisknut ke dnu nádoby, nepůsobí hydrostatická tlaková síla na jeho spodní 
podstavu, ale jen ze strany na plášť a shora na horní podstatu; špalíček je pak namísto 
očekávaného nadnášení tíhou vody přitlačován ke dnu. Jakmile však voda pod špalíček 
pronikne, hydrostatická tlaková síla na spodní podstavu působit začne, a protože u dolní 
podstavy je hydrostatický tlak největší, stane se tato síla nejvýznamnější složkou výsledné síly 
působící na špalíček – a ten bude prudce uveden do pohybu vzhůru. 

         

Učivo: hydrostatický tlak, hydrostatická vztlaková síla. 

Kouzelná kulička 
Demonstrujeme různé chování téhož tělesa ponořeného do kapalin různé hustoty. 

Pomůcky: plastová kulička 
2 nádobky s vodou: v jedné čistá, ve druhé roztok kuchyňské soli 
tužka 

Provedení: Kuličku napřed vhodíme do roztoku (přítomnost soli ovšem neprozrazujeme!) a 
vyzveme žáky k rozboru jejího chování. Pak ji vhodíme do druhé nádobky a opět diskutujeme 
o tom, jak se chová. Cílem je, aby žáci sami určili (zčásti uhodli) složení kapalin. 

Vysvětlení: O chování kuličky v kapalině rozhoduje jednak velikost gravitační (tíhové) síly a 
jednak velikost síly vztlakové. Zatímco gravitační síla pro totéž těleso stále stejná, vztlaková 
síla závisí na hustotě kapaliny. Lze dokázat, že je-li hustota kapaliny vyšší než hustota 
ponořeného tělesa, těleso v kapalině stoupá a na její hladině plove; je-li naopak vyšší hustota 
tělesa, těleso se potopí. První případ nastane při vhození kuličky do roztoku soli, druhý případ 
při použití čisté vody. 
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Komentář: Pokud by se podařilo sehnat kuličku z plastu o hustotě velmi blízké hustotě vody, 
měnila by kulička své chování v závislosti na teplotě vody (teplejší voda má díky teplotní 
roztažnosti nižší hustotu). Na tomto principu funguje tzv. Galileův teploměr. 

Učivo: Archimédův zákon. 

Podvod s kuličkami 
Tentokrát změníme chování tělesa v kapalině úpravou jeho hustoty, resp. hmotnosti. 

Pomůcky: dřevěná či polystyrenová kulička nebo pingpongový míček 
plastelína 
nádoba s vodou (např. okurková láhev) 

Příprava: Kuličku pečlivě obalíme plastelínou, aby vypadala jako celá z plastelíny. Ze 
zbytku plastelíny pak takovou homogenní kuličku skutečně vyrobíme.  

Provedení: Zeptáme se žáků na chování plastelínové kuličky ve vodě a necháme někoho 
z nich předpovědi prakticky ověřit (s homogenní plastelínovou kuličkou). Pak vhodíme do 
vody druhou kuličku (odlehčenou) a necháme žáky diskutovat o příčinách jejího odlišného 
chování. 

Vysvětlení: Chování kuličky opět určuje výslednice vztlakové a gravitační síly. Vztlaková 
síla je u obou kuliček stejného objemu vhozených do téže kapaliny stejná, gravitační síla 
ovšem závisí na hmotnosti kuličky, a je proto v případě odlehčené kuličky menší. Výslednice 
obou sil pak směřuje u homogenní kuličky dolů, u odlehčené vzhůru. Můžeme také říci, že 
zatímco plastelína má větší hustotu než voda, průměrná hustota odlehčené kuličky je 
v porovnání s hustotou vody menší.  
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Komentář: Uvedená úvaha včetně obrázků platí pro případ, že jsou obě kuličky zcela 
ponořeny do vody. Když však odlehčená kulička vyplave na hladinu, zůstane ponořena jen 
částí svého objemu a vztlaková síla se zmenší. Z toho, že plovající kulička je v klidu, žáci 
usoudí, že výsledná síla je nulová, a že se tedy vztlaková síla zmenšila přesně na hodnotu 
rovnou velikosti gravitační síly. 

Učivo: Archimédův zákon. 

Kmitající vejce 
Pro přemýšlivé žáky, kteří však nepostřehnou přítomnost dvou kapalin různé hustoty, může 
být následující pokus velmi palčivou záhadou. 

Pomůcky: čerstvé vejce 
malá okurková láhev 
voda, sůl 
nálevka4 
špejle 

Příprava: Do necelé poloviny objemu láhve nalijeme vodu a nasytíme ji solí. Vložíme do 
láhve vejce – bude plovat – a zbytek objemu láhve opatrně dolijeme čistou vodou. Kapaliny 
se nesmějí smíchat! 

Provedení: Poukážeme na to, že se vejce „ve vodě vznáší“, a požádáme žáky o vysvětlení. 
Potom žákům sdělíme, že „vznášení“ tohoto vejce je poněkud složitější, a špejlí vejce 
rozkmitáme. 

Vysvětlení: Průměrná hustota vejce je větší než hustota čisté vody, ale menší než hustota 
koncentrovaného roztoku soli. V čisté vodě se proto vejce potápí a v roztoku soli plove. 
Protože uprostřed sklenice je rozhraní těchto kapalin, zůstává vejce na místě, jako by se 
vznášelo. O vznášení však hovoříme spíše u tělesa ponořeného v kapalině stejné hustoty. 
Pokud vejce vychýlíme z jeho rovnovážné polohy, dojde ke zmenšení či zvětšení vztlakové 
síly a nenulová výsledná síla uvede vejce do pohybu směrem k rovnovážné poloze. V ní se 
však vejce nezastaví, ale „přejede“ ji do opačné výchylky atd. – dojde ke vzniku kmitavého 
pohybu. 

                                                           
4 Nejvhodnější nálevku pro tento a jemu podobné pokusy si snadno vyrobíme z uříznuté horní části plastové 
láhve, uzávěru, do něhož např. horkým hřebíkem vypálíme otvor, a brčka. 
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Komentář: Tento pokus můžeme skloubit s pokusem „Kouzelná kulička“, který je s vejcem 
velmi dobře proveditelný. 

Učivo: Archimédův zákon. 

 

II. Žákovské pokusy: 

Jednoduchý hustoměr 
Žáci si snadno vyrobí hustoměr, kterým spolehlivě odliší např. čistou a slanou vodu. 

Pomůcky: brčko 
  tavná pistole či silikon, popř. svíčka a zápalky 
  drobná kovová tělíska 

Příprava: Kousek před koncem brčko nehtem zaškrtíme a konec vyplníme hmotou z tavné 
pistole. Utěsnění je možné provést i pomocí silikonu, případně voskem ze svíčky. Opačným 
koncem do brčka nasypeme drobná kovová tělíska jako zátěž. Množství zátěže volíme tak, 
aby brčko ve vodě plovalo ve svislé poloze. 

Provedení: Žáci porovnávají hustoty různých kapalin. 

Vysvětlení: Na hustoměr působí dvě síly vzájemně opačných směrů: gravitační a vztlaková.  
Velikost gravitační síly je stále stejná, a tudíž je stále stejná i velikost vztlakové síly.5 Podle 
Archimédova zákona je velikost vztlakové síly tak velká, jako by byla tíha dané kapaliny o 
objemu shodném s objemem ponořené části tělesa. Z toho dovodíme, že při větší hustotě 
kapaliny „stačí“ menší objem ponořené části tělesa a naopak. 

Komentář: Skutečné hustoměry mají v podstatě tutéž stavbu a funkci jako popsaná pomůcka. 
Protože však rozpětí hustot kapalin je značné, používají se různé hustoměry s podrobnými 
stupnicemi určené pro úzká rozmezí hodnot (např. hustoměr se stupnicí po 0,5 kg/m3 
v rozsahu 830 – 890 kg/m3, určený k laboratornímu měření hustoty ropy6). 

Učivo: hustota látky; chování těles v klidných tekutinách. 

Hustota, nebo viskozita? 
Jednoduché pokusy, které by měly žákům pomoci odlišit hustotu od viskozity. 

Pomůcky: kapaliny s různou hustotou a viskozitou 
stejné uzavíratelné zkumavky (tolik zkumavek, kolik kapalin) 
do každé zkumavky stejné kovové tělísko, např. kulička z ložiska 
laboratorní váhy 

Příprava: Každou zkumavku naplníme přesně stejným množstvím kapaliny, vhodíme tělísko 
a uzavřeme ji. 

Provedení: Žáci mají za úkol porovnat kapaliny  1. podle viskozity,  2. podle hustoty. 

Vysvětlení: Viskozitu kapalin žáci porovnají tak, že je nechají uvnitř zkumavek „šplouchat“, 
a také sledováním rychlostí pohybů kuliček v kapalinách. Hustoty kapalin porovnají vážením. 

                                                           
5 Plování tělesa je dáno tím, že se pohybové účinky jejich působení na těleso vzájemně ruší. 
6 http://www.exatherm.cz/hustomery/cze/hust04.htm 
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Komentář: Viskozita a hustota kapalin spolu značnou měrou korelují. Je proto důležité zvolit 
takový soubor kapalin, aby se tato korelace projevila co nejméně – jinak se dětem nepodaří 
viskozitu a hustotu kapalin odlišit. Součástí souboru by rozhodně měla být dvojice voda – 
olej. Popsané experimenty lze případně doplnit nalitím oleje do vody, aby byl zviditelněn 
rozdíl v jejich hustotách. 

Učivo: vlastnosti látek; hustota látky. 

Archimédovy váhy 
„Přístroj“ k ověření platnosti Archimédova zákona. 

Pomůcky: velká a malá plastová láhev, nůž 
hřebík, kleště, svíčka, zápalky, provázek 
závaží, odpovídající siloměr 
fotomiska 
voda 

Příprava: Z obou lahví odřízneme horní část. Závaží zavěsíme za menší láhev, menší láhev 
za siloměr. Otvory k přivázání provázků vypálíme hřebíkem rozžhaveným nad svíčkou. Větší 
láhev postavíme do fotomisky a naplníme vodou přesně po okraj. 

Provedení: Siloměrem závaží „zvážíme“. Pak zcela ponoříme závaží do vody a „zvážíme“ je 
znovu. Oba údaje zapíšeme; druhý by měl být významně menší. Vodu, která při ponoření 
závaží přetekla do fotomisky, nalijeme do menší láhve a „zvážíme“ závaží ponořené do vody 
znovu. Třetí údaj by měl být přibližně roven prvnímu. 

Vysvětlení: V prvním případě jsme měřili velikosti tíhové síly působící na závaží, ve druhém 
případě rozdíl velikosti tíhové a vztlakové síly. Ve třetím případě byla přidána další síla: 
tíhová síla působící na vodu vytlačenou závažím, tj. na vodu o stejném objemu, jako je objem 
závaží. Tato síla je podle Archimédova zákona stejně velká jako síla vztlaková působící na 
závaží. 

Tíhová síla na závaží

   

Tíhová síla na závaží

Vztlaková síla na závaží

   

Tíhová síla na závaží

Vztlaková síla na závaží

Tíhová síla na vodu

 

Komentář: Je důležité si uvědomit, že při uvedené interpretaci pokusu opomíjíme hmotnost 
nádobky a provázků. 
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Formulace Archimédova zákona představuje pouze „návod“ na snadný výpočet velikosti 
vztlakové síly, nepopisuje její vznik. Vznik vztlakové síly žákům nejlépe objasníme 
navozením představy různě velkých hydrostatických vztlakových sil působících na různé části 
ponořeného tělesa v závislosti na hloubce ponoření. 

Alternativa: K ještě názornějšímu ověření Archimédova zákona můžeme použít dva plastové 
medvídky od medu. Jednoho naplníme např. železnými pilinami (závaží), druhého vodou 
(voda o objemu závaží). 

Učivo: Archimédův zákon. 

Archimédova reakce 
Žáci si snadno vyzkouší, že i na vztlakovou sílu existuje reakce. 

Pomůcky: dvě malé nádobky s vodou 
prkénko 
tužka 

Příprava: Položíme na stůl tužku a přes ni prkénko. Obě nádobky naplníme stejným 
množstvím vody a postavíme je na opačná ramena váhy – prkénka. Nádobky umístíme tak, 
aby byly momenty sil, působících na konce prkénka, v rovnováze a aby vyžadovalo jen 
minimální práci „houpačku“ převáhnout. 

Provedení: Do nádobky, která je výš, pomalu vložíme prst – „houpačka“ se převáhne! Ptejme 
se žáků, odkud se vzala síla, která na nádobku (resp. na celou „houpačku“) zapůsobila. 

Vysvětlení: Voda, do níž jsme prst ponořili, na něj působila vztlakovou silou. Reakcí na tuto 
sílu působil prst na vodu v nádobce – stejně velkou silou opačného směru. Účinek této síly 
umožnil převáhnutí „houpačky“.  

Komentář: Demonstrovaný efekt, a hlavně jeho vysvětlení je pro většinu žáků překvapivý. 
Málokdo z nich by totiž samostatně uvažoval o působení vztlakové síly na těleso, které nebylo 
do kapaliny ponořeno volně (vhozeno, vloženo visící za provázek apod.). Dále se žáci jen 
velmi zřídka setkají se situací, při jejímž vysvětlování je třeba brát v úvahu reakci na 
vztlakovou sílu. 

Učivo: Archimédův zákon, Newtonovy zákony (zákon akce a reakce). 

Loďka z plastelíny 
Přece existuje způsob, jak „přinutit“ plastelínu i přes její vysokou hustotu plovat! 

Pomůcky: kus plastelíny 
voda v nádobě 

Příprava a provedení: Z připraveného kusu plastelíny vyrábíme tělesa různých tvarů a 
klademe je na hladinu. Kulička, váleček, placatý vor a jiná plná tělesa se vždy potopí. Aby se 
plastelína na hladině udržela, musíme z ní vytvořit lodičku či jiné „plavidlo“ miskovitého 
tvaru. 

Vysvětlení: Na lodičku setrvávající na hladině působí dvě stejně velké síly opačných směrů: 
tíhová síla a hydrostatická vztlaková síla. Má-li druhá uvedená síla dosáhnout velikosti té 
první, musí být lodička ponořena dostatečně velkou částí svého objemu. Objem samotné 
plastelíny však nestačí, musíme z ní proto vymodelovat duté těleso vhodného tvaru: 
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V2´

V1

m � g = V2´ � ρ � g

V1 · ρ · g < m · g 

 

(V1 je objem plastelíny, V2´ objem ponořené části dutého tělesa, σ hustota kapaliny, g tíhové 
zrychlení, m hmotnost plastelíny.) 

Komentář: Popsaný žákovský pokus představuje takřka ideální učební aktivitu zaměřenou 
na vysvětlení plování kovových lodí. 

Učivo: Archimédův zákon. 

III. Dodatečné pokusy: 

Jaký tvar má kapka? 
„Charakteristický“ tvar padající kapky je pouhým výtvorem lidské fantazie. Demonstrujme 
žákům, jak vypadá padající kapka ve skutečnosti.  

Pomůcky: byreta upevněná k laboratornímu stojanu, miska 
stroboskop, zatemnění místnosti 
voda 

Příprava a provedení: Nechme padat kapky z byrety do misky a osvěcujme je stroboskopem 
tak, abychom je pozorovali „stojící“. 

Vysvětlení: „Kapkovitému“ tvaru odpovídá nejmenší součinitel odporové síly vzduchu. To 
však nevysvětluje tvar padající kapky – ten je dán především působením relativně velkých 
povrchových sil. 

        

Komentář: „Kapkovitý“ tvar padající kapky patří k velmi rozšířeným fyzikálním 
miskoncepcím, tedy mylným spontánně vytvořeným fyzikálním představám. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 
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Kapka na vařiči 
Kapka vody se na horkou plotýnku nelepí, ale „tančí“ na ní. A vydrží „tančit“ poměrně 
dlouho, ubývá pomalu. Proč tomu tak je? 

Pomůcky: dvouplotýnkový vařič, popř. jednoplotýnkový vařič a kovová deska) 
kapátko s vodou 
líh 

Příprava a provedení: Porovnejme chování kapky vody na studené a na horké plotýnce. 

Vysvětlení: Protože voda smáčí kovový povrch, vytvoří kapka na studené plotýnce 
„kopeček“. Kapka poskakující na horké plotýnce je „obalena“ vrstvou páry. Ta brání styku 
kapky s plotýnkou – proto kapka zůstává kulová a „tančí“. A protože vodní pára je plyn, a 
tedy špatný vodič tepla, další zahřívání kapky je pomalé – proto kapka ubývá pomalu 
(Leidefrostův jev).  

Alternativa: Vytvořme na horké plotýnce dvě kapky a pozorujme jejich chování při srážce. 
Pak sledujme srážky kapek vodních s kapkami lihovými. Zatímco vodní kapky se při srážkách 
spojovaly, vodní a lihové kapky se od sebe spíše odrážejí. Příčinou je různé povrchové napětí 
vody a lihu. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Kouzelná láhev 
Voda z obrácené láhve nevytéká, jen při zatřepání! 

Pomůcky: plastová láhev 
punčocha 
vteřinové lepidlo 
nůžky 

Příprava: Přes hrdlo láhve napneme punčochu a tam, kde se punčocha hrdla dotýká, 
naneseme vteřinové lepidlo. Chvíli počkáme, až se punčocha k hrdlu pevně přilepí, a zbytek 
punčochy pečlivě odstřihneme. 

Provedení: Mimo pohled diváků naplňme láhev vodou. Ukažme pak divákům, že voda 
z obrácené láhve vytéká jen při zatřepání nebo při zmáčknutí láhve. 

Vysvětlení: Díky povrchovým jevům se voda zachytí v okénkách mezi vlákny silonu.  

Komentář: Žákům můžeme tento jev názorně demonstrovat tak, že nabereme vodu do dírky 
v klíči. 

Alternativa: Naplníme vodou obyčejnou láhev a obrácenou ji přiložíme např. k čajovému 
sítku. 

Další alternativa: Ve sborníku Vzduch jsme popisovali pokus „Silák vzduch“, sloužící 
k demonstraci atmosférického tlaku. Nápad s punčochou můžeme využít k ozvláštnění tohoto 
pokusu: poprvé jej proveďme standardně a podruhé ukažme, že „voda ve sklenici zůstane i 
bez papíru“ ☺ 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Vodní pokladnička 
Kolik mincí se vejde do sklenice plné vody? 
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Pomůcky: sklenice s rovným okrajem 
voda 
větší množství stejných mincí 

Příprava: Naplníme sklenici vodou – přesně po okraj. 

Provedení: Vhazujeme do sklenice mince tak dlouho, dokud voda nepřeteče přes okraj. 

Vysvětlení: Hladina vody, vytlačované ze sklenice vhazovanými mincemi, může přesahovat 
přes okraj sklenice. Příčinou jsou opět povrchové jevy, díky nimž se povrchová vrstva vody 
chová jako pružná blána. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Loďka poháněná jarem 
Velmi efektní pokus demonstrující změnu povrchových vlastností vody po přidání saponátu. 

Pomůcky: nádoba umožňující co největší plochu vodní hladiny, např. fotomiska 
voda 
trochu saponátu 
kousek špejle 
papír, nůžky 

Příprava: Vystřihneme z papíru malý šipkovitý útvar připomínající půdorys lodě. Nalijeme 
do nádoby vodu (stačí jen tolik, aby bylo zakryto dno) a na hladinu položíme „loďku“. Špejli 
namočíme do saponátu. 

Provedení: Dotkneme-li se špejlí hladiny za loďkou, loďka se prudce rozjede. 

Vysvětlení: Kápnutím saponátu vznikne na hladině oblast s nižším povrchovým napětím. 
Protože je její okraj zvenčí napínán většími silami než zevnitř, dochází k jejímu rozšiřování, 
tj. k rozšiřování saponátu po hladině. Jeho částice při tom uvádějí do pohybu také lodičku. 

Komentář: Při opakovaném dotyku špejlí loďka reaguje mnohem méně výrazně, popř. 
vůbec. Nechme děti, aby samy odhalily příčinu. 

Alternativa: Místo použití loďky můžeme hladinu posypat mletým pepřem nebo na ni 
vyskládat „květ“ ze zápalek. Kousky pepře či zápalky se při kontaminaci vody jarem efektně 
„rozprchnou“. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Chromatografie 
Jednoduchý, ale velmi efektní pokus, kterým se děti seznámí s chromatografickou metodou 
oddělování různých složek látky. 

Pomůcky: filtrační papír, nůžky 
malá nádobka 
laboratorní stojan 
různé popisovače (fixy) 
voda 
líh 

Příprava: Odstřihneme z filtračního papíru několik úzkých proužků. Na každý z nich 
nakreslíme několik cm od kraje fixem čárku (orientovanou příčně). Vybereme jeden 
z proužků a zavěsíme jej na stojan (čárkou dolů). Do nádobky nalijeme vodu, popř. líh. 
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Provedení: Nádobku umístíme pod proužek a jeho konec do ní ponoříme (těsně pod čárku). 
Sledujeme vzlínání kapaliny proužkem. Totéž provedeme i s ostatními proužky a střídáme 
také vodu a líh. 

Vysvětlení: Papír není kompaktní hmota: mezi jeho vlákny jsou mezery, které se chovají jako 
kapiláry. Díky tomu, že použité kapaliny smáčejí vnitřní povrch těchto „kapilár“, dochází ke  
vzlínání vody, resp. lihu papírem. Společně s vodou, resp. lihem vzlínají také barviva 
obsažená v čárce. Protože však tyto příměsi různě mění povrchové napětí kapaliny, vzlínají do 
různých výšek. Dochází tak k oddělování jednotlivých složek látky, jíž byla nakreslena čárka. 
Ukáže se také, které z látek užívaných k plnění popisovačů jsou rozpustné ve vodě, a které jen 
v lihu. 

Komentář: V praxi bývá chromatografie užívána k analýzám složení látek (v biochemii, 
v potravinářství apod.) či k separacím látek určených k podrobnějšímu zkoumání. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Provázek místo trubičky 
Provázek povede proud vody, jako by to byla trubička. 

Pomůcky: větší nádobka s hubičkou 
2 závažíčka (např. kovové matky) 
provázek 
větší miska či lavór 
voda 

Příprava: K oběma koncům provázku dlouhého asi 1 m přivážeme závažíčka. Nádobku 
s hubičkou naplníme vodou. Do obou nádob vhodíme závažíčka a provázek mírně napneme 
ve svislé poloze. 

Provedení: Hubičkou opatrně lijeme vodu na provázek a pomalu zmenšujeme úhel (α) mezi 
provázkem a podložkou (pokládáme provázek). Voda teče po provázku; až při poměrně 
malém úhlu proud vody provázek opustí. 

 

 

Vysvětlení: Voda se „drží“ provázku díky silám působícím mezi molekulami vody a 
provázku (přilnavosti neboli adheze), resp. mezi molekulami vody navzájem (soudržnosti 
neboli koheze). 
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Komentář: V praxi se někdy setkáváme tím, že je okap nahrazen řetězem vedoucím např. do 
sudu. Můžeme ale najít mnoho běžnějších a názornějších příkladů adheze i koheze: kapky 
vody na umytém nádobí apod. 

Učivo: není zde přímá souvislost s učivem základního vzdělávání. 

Chemická přeměna vody na víno (malinovku) 
Cílem pokusu je přimět žáky k vysvětlení kouzelnického triku na základě znalosti fungování 
acidobazických indikátorů. 

Pomůcky a chemikálie:   

  2 kádinky 

  fenolftalein 

  hydroxid sodný 

Příprava a provedení: Do jedné kádinky nalijeme vodu a přikápneme malé množství 
fenolftaleinu. Druhou kádinku vypláchneme vodným roztokem hydroxidu sodného. Pomalu 
přelíváme vodu z jedné kádinky do druhé za doprovodu čarodějných zaříkadel. Při přelití 
dojde k přebarvení vody na růžovou až červenou barvu.  

Vysvětlení: Fenolftalein patří mezi acidobazické indikátory, u kterých dochází ke změně 
barvy v závislosti na pH prostředí. V neutrálním a kyselém prostředí je fenolftalein bezbarvý, 
zatímco v prostředí alkalickém červenofialový.  

Komentář: Fenolftalein je dobré nejdříve rozpustit v malém množství lihu a až poté 
přikápnout do vody. Vyvarujeme se tak případnému vzniku bílého zákalu.  

Učivo: hydroxidy, kyselost a zásaditost roztoků  

Krvavá katastrofa 
Pokus, při kterém se opět využije acidobazické indikace fenolftaleinem, tentokrát však 
v kombinaci s ukázkou reaktivity alkalických kovů s vodou. 

Pomůcky a chemikálie: 

  filtrační papír 

  skleněná nádoba s vodou 

  fenolftalein 

  draslík 

Příprava a provedení: Do skleněné nádoby s vodou přikápneme malé množství 
fenolftaleinu. Z filtračního papíru složíme malou lodičku o velikosti asi 5 cm.  Na lodičku 
umístíme nebezpečný náklad - malý kousek draslíku a loďku přesuneme na vodní hladinu. Po 
chvíli lodička sama vzplane a v její blízkosti začne voda podezřele červenat. 

Vysvětlení: Jakmile se promáčí filtrační papír, dojde k rychlé reakci draslíku s vodou. 
Uvolňuje se při tom takové množství tepla, že dojde k explozivnímu vzplanutí unikajícího 
vodíku. Ten zapálí lodičku a vznikající hydroxid sodný zůstane ve vodě a změní tak její pH 
z neutrálního na zásadité. Protože je ve vodě obsažen fenolftalein, projeví se změna pH 
červeným zbarvením. 

Učivo: hydroxidy, kyselost a zásaditost roztoků, alkalické kovy 
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Devítipatrový Archimédův koktejl 
Malé vylepšení oblíbeného pokusu s několika tekutinami různých hustot. 

Pomůcky:  vysoký odměrný válec 
  med, sirup, glycerol, voda, bílek, slaná voda,  
  šlehačka, olej, líh, lžička 

Příprava a provedení: Do vysokého odměrného válce postupně 
nalíváme přes obrácenou lžičku následující kapaliny: Med, sirup, 
glycerol, slaná voda obarvená zeleným potravinářským barvivem, 
bílek, obarvená voda z kohoutku, šlehačka, olivový olej, líh.  

Vysvětlení: Jednotlivé kapaliny se liší svou hustotou. Pokud je 
nalijeme opatrně do válce, zůstanou oddělené a vytvoří 
devítipatrový Archimédův koktejl. Nejvyšší hustotu z uvedených 
kapalin má med, nejnižší naopak líh.  

Učivo: Archimédův zákon 
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