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

sloužit jako návod demonstračních pokusů a aktivit pro učební témata zaměřená 
na fyzikální vlastnosti vzduchu a na jeho chemické složení. 
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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 

• mechanické vlastnosti plynů (stlačitelnost); 
• hustota látky; 
• Archimédův zákon; 
• hydrostatický tlak; 
• atmosférický tlak; 
• tlak plynu v uzavřeném prostoru; 
• tíhová („gravitační“) síla; 
• Newtonovy zákony; 
• výslednice dvou sil opačných směrů; 
• teplotní roztažnost látek; 
• teplotní proudění vzduchu; 
• přeměny skupenství (vypařování a kapalnění, faktory ovlivňující teplotu varu 

kapaliny, desublimace); 
• elektrický proud v plynech; 
• tlak proudícího vzduchu (není standardním učivem základního vzdělávání). 

Chemie 

• vlastnosti a použití vybraných prvků (kyslík); 
• vlastnosti a použití vybraných oxidů (oxid uhličitý); 
• chemické reakce (hoření). 

Přírodopis 

• dýchací soustava. 

I. Učitelské pokusy: 

Minifontána 
Pokus vhodný na úplný úvod tématu Vzduch, demonstrující mj. stlačitelnost vzduchu. 

Pomůcky: plastová láhev 
  brčko 
  kleště, hřebík, svíčka, zápalky, popř. vrtačka s vrtákem vhodného průměru 

silikonový tmel nebo tavná pistole 
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Příprava: Hřebíkem uchyceným v kleštích a rozžhaveným nad svíčkou vypálíme, popř. 
vrtačkou vyvrtáme do víčka plastové láhve otvor o průměru odpovídajícím vnějšímu průměru 
brčka. Vsadíme brčko do otvoru tak, aby byl konec brčka v uzavřené láhvi ve vzdálenosti asi 
1 cm od dna láhve. Brčko v otvoru upevníme a utěsníme silikonovým tmelem či tavnou 
pistolí. Do láhve nalijeme vodu do výše asi 2 cm a láhve uzavřeme. 

Provedení: Požádáme dobrovolníka, aby do láhve brčkem mocně foukl. Jakmile oddělí brčko 
od úst, vystříkne z brčka voda. 

Vysvětlení: Díky stlačitelnosti vzduchu vytvořil dobrovolník v láhvi přetlak. Výslednice 
tlakových sil působících na vodu zevnitř a zvenčí uvede vodu do pohybu směrem ven. 

Komentář: Přestože vlastní pokus provádí žák, jedná se o pokus ryze učitelský. Vyučující jej 
musí „zrežírovat“ tak, aby vystříknutí vody nezpůsobilo nepříjemnost. 

„Suchá“ alternativa: Před žáka vodorovně umístíme otevřenou láhev a do jejího hrdla 
vložíme malou papírovou či polystyrenovou kuličku. Žák má za úkol mocným fouknutím 
dopravit kuličku dovnitř. Díky přetlaku fouknutím vytvořenému uvnitř láhve vyletí kulička 
z hrdla ven. Jen výjimečně se některému z žáků podaří fouknout do láhve tak, aby vzduch 
proudil dovnitř jen dolní polovinou hrdla, zatímco horní polovinou proudí vzduch – a kulička 
letí s ním – směrem do láhve. 

Učivo: mechanické vlastnosti plynů (stlačitelnost), tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Váží vzduch něco? 
Dokážeme žákům, že i vzduch (určité množství vzduchu) je tělesem majícím určitou hmotnost. 

Pomůcky: 2 stejné plastové láhve 
  ke každé láhvi uzávěr se zabudovaným ventilkem 

pumpička 
  rovnoramenné váhy či vahadlo 

Příprava a provedení: Vyvážíme láhve na vahách či vahadle. Poté nahustíme první láhev 
vzduchem; rovnováha bude výrazně narušena. Po vypuštění vzduchu z láhve se opět obnoví. 

Vysvětlení: Určité množství vzduchu má určitou hmotnost. Zvýšíme-li množství vzduchu 
v láhvi, hmotnost celého tělesa se zvětší. Výrazné množství vzduchu v láhvi, aniž se výrazně 
změní její objem, je možné díky stlačitelnosti vzduchu. S hmotností vzduchového tělesa jsme 
tak zvýšili i jeho hustotu. 

Komentář: Tento pokus lze využít zejména jako úvodní pokus k žákovskému měření hustoty 
vzduchu, založeném na témže postupu. 

Učivo: tlak plynu v uzavřeném prostoru, hustota látky. 

Silák vzduch 
Notoricky známý, pro výuku však nezbytný důkaz atmosférického tlaku. 

Pomůcky: malá okurková láhev či skleněná láhev od kečupu 
  kolečko z tvrdého papíru 

voda 
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Příprava a provedení: Naplníme láhev vodou (až se vytvoří „kopeček“) a k hrdlu 
přitiskneme papírové kolečko. Opatrně láhev otočíme hrdlem dolů; kolečko během otáčení 
přidržujeme, pak ho můžeme pustit. Voda z láhve nevyteče. 

Vysvětlení: Kromě gravitační síly působí na vodu papírové kolečko, které k ní zespodu 
přitlačuje atmosférická tlaková síla. Výslednice gravitační síly a tlakové síly papíru působí na 
vodu směrem vzhůru. Voda proto tlačí na sklo směrem vzhůru (i do stran). Podle zákona akce 
a reakce současně tlačí sklo na vodu směrem dolů (i ze stran). Na vodu tedy působí celkem tři 
síly: gravitační síla Fg, tlaková síla papíru Fp (která je směrem i velikostí prakticky rovna 
atmosférické tlakové síle) a tlaková síla nádoby Fn (zakreslena zjednodušeně pouze směrem 
dolů). Jejich výslednice je nulová, a voda proto zůstává v klidu. 

FG

Fn

Fp

 

Komentář: Málokdy se při vysvětlování tohoto pokusu zmiňuje, že voda je ve sklenici 
stlačena a že obrovská síla, kterou působí na dno a stěny sklenice, je vlastně silou pružnosti 
vody. Voda totiž není nestlačitelná, jak se traduje, ale pouze špatně stlačitelná: nepatrnému 
stlačení odpovídá značná tlaková síla, resp. síla pružnosti vody. 

Ptejme se žáků, jaký nejvyšší sloupec vody by atmosféra „unesla“. 

Alternativa: Láhev s vodou můžeme přenést na stůl a papírové kolečko opatrně vytáhnout. 

Učivo: atmosférický tlak. 

Magdeburské polokoule 
Snadno proveditelná obdoba slavného historického pokusu s magdeburskými polokoulemi. 

Pomůcky: 2 chytáky na sklo 

Příprava a provedení: Upevníme chytáky k sobě a požádáme dva dobrovolníky o jejich 
odtržení. Poté vpustíme pod chytáky vzduch a požádáme žáky o totéž. 

Vysvětlení: Pod chytáky byl vytvořen hluboký podtlak. Snažíme-li se je od sebe odtrhnout, 
působíme vlastně proti atmosférické tlakové síle, působící na chytáky zvenčí. (Uvnitř téměř 
žádný vzduch není, jeho síla působící na chytáky zevnitř je proto velmi malá.) 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Heronova fontána 
Známou pomůcku snadno vyrobíme z plastových lahví. 
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Pomůcky: 2 plastové láhve 
  asi 20 cm plastové hadičky 
  hřebík, kleště, svíčka, zápalky (popřípadě skleněná tyčinka, kahan) 

plastová nálevka 
2 skleněné trubičky 
silikonový tmel nebo tavná pistole 

Příprava a provedení: Vyrobíme pomůcku podle obrázku. Otvory do víčka a do stěn láhve 
lze velmi snadno udělat pomocí rozžhaveného konce skleněné tyčinky. Vzhledem ke špatné 
tepelné vodivosti skla můžeme druhý konec tyčinky držet holou rukou. Důležité je všechny 
spoje dobře utěsnit silikonovým tmelem nebo tavnou pistolí. Nalijeme-li do nálevky vodu, 
začne voda stříkat ze skleněné trubičky. 

 

Vysvětlení: Voda z nálevky stéká do první láhve a vytlačuje z ní vzduch. Ten proudí 
hadičkou do druhé láhve, odkud vytlačuje vodu do skleněné trubičky. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru.  

Pokusy s podtlakem 
Má-li vyučující k dispozici skleněný zvon s vývěvou, může předvést řadu efektních pokusů 

Pomůcky: skleněný zvon, vývěva a dále… 
  1) balónek, 
  2) svraštělé jablko, 

3) marshmellow nebo indián (zákusek) 

Příprava a provedení: Umístíme předmět pod zvon a vývěvou vyčerpáváme vzduch. 

Vysvětlení: Čerpáním vzduchu zpod zvonu vzniká vně předmětu podtlak. Při vyrovnávání 
tlakových sil působících na předmět zvnějšku a zevnitř dochází ke zvětšování objemu 
předmětu, eventuálně též k napínání jeho stěn. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 
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Hořící svíčka potřebuje kyslík 
Úplně elementární pokus, který však i u starších dětí může být užitečnou průpravou 
k pochopení následujících náročnějších pokusů. 

Pomůcky: svíčka, zápalky 
  sklenice 

Provedení: Zapálíme svíčku a přiklopíme ji sklenicí. Svíčka po chvilce začne skomírat, až 
docela zhasne. 

Vysvětlení: Hořící svíčka spotřebovává kyslík. Je-li kyslíku nedostatek, svíčka přestane hořet. 
Ke zhasnutí svíčky napomůže také zvýšení koncentrace oxidu uhličitého, který je jedním 
z produktů hoření. 

Komentář: Nesmírně důležité je při diskusi pokusu zdůraznit, že současně s ubýváním 
kyslíku a parafínu (reaktantů) dochází k přibývání oxidu uhličitého a vody (produktů reakce). 

Učivo: chemické reakce (hoření). 

Utopená svíčka 
Při diskusi tohoto pokusu se často chybuje. Na základě toho, co bylo zdůrazněno při diskusi 
předchozího pokusu, by však žáci měli být schopni vysvětlit tento pokus správně. 

Pomůcky: svíčka, zápalky 
  sklenice např. od kečupu 
  miska s vodou 

Příprava a provedení: Na dno misky upevníme svíčku a nalijeme vodu. Zapálíme svíčku a 
překryjeme ji sklenicí. Napřed se objeví bubliny vzduchu. Po krátké době začne svíčka 
skomírat a část vody z misky (popř. všechna) bude vtlačena do sklenice. 

Vysvětlení: Vzduch uvnitř sklenice se ohřeje, zvětší při tom svůj objem a bublinami unikne 
ze sklenice do atmosféry. Mezitím ve sklenici podstatně ubude kyslíku a svíčka začne 
skomírat. Teplota vzduchu ve sklenici proto klesne a díky teplotní roztažnosti klesne i jeho 
tlak. Ve sklenici tak vznikne podtlak a výsledná tlaková síla do ní vtlačí vodu z misky. 

Komentář: Žáci se často domnívají, že vodu do sklenice něco „vcucne“. Je třeba pomoci jim 
ke správné představě, že voda je do sklenice vtlačena díky silovému působení vzduchu vně 
sklenice. 

Učivo: teplotní roztažnost látek, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Kyslík a hoření 
Velmi efektně dětem dokážeme, že kyslík podporuje hoření. 

Pomůcky: manganistan draselný (KMnO4), 30% roztok peroxidu vodíku (H2O2) 
  vysoký skleněný válec 
  špejle, zápalky 
  kovový tác nebo jiná nehořlavá podložka 

Příprava a provedení: Roztok peroxidu vodíku (30 ml) zředíme vodou (60 ml) a nalijeme jej 
do 500 ml odměrného válce. Přisypeme-li velmi opatrně manganistan draselný, dojde 
k chemické reakci, při které se uvolňuje kyslík. Rychle zapálíme špejli, opět ji zhasneme a 
vložíme do válce. Špejle se znovu rozhoří, plamenem mnohem jasnějším než prve. 
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Vysvětlení: Kyslík má větší hustotu než vzduch, a proto se drží ve válci. Díky jeho vysoké 
koncentraci, postačila teplota zhasnuté špejle k jejímu opětnému vznícení. 

Komentář: Na základě pokusu dokáží děti vysvětlit např. rozfoukávání ohně z rozžhaveného 
uhlí apod. 

Upozornění: Pokus je nezbytné předem vyzkoušet. Pokud probíhá reakce příliš bouřlivě, 
může se stát, že celá reakční směs vybublá z válce ven, čímž s sebou strhne vznikající kyslík. 
Pokus se znovu zapálením sirky se tak nezdaří. V takovém případě doporučujeme peroxid 
vodíku více naředit vodou a přisypávání manganistanu provádět velmi opatrně. 
Nedoporučujeme svěřovat manipulaci s chemikáliemi dětem. 

Učivo: vlastnosti a použití vybraných prvků (kyslík), chemické reakce (hoření). 

Oxid uhličitý a hoření 
Naopak velmi snadný pokus demonstrující vliv oxidu uhličitého na hoření. 

Pomůcky: soda v prášku 
  ocet 
  několik sklenic   

svíčka, špejle, zápalky 

Příprava a provedení: Nalijeme do sklenice ocet a přisypeme sodu. Při poměrně bouřlivé 
neutralizační reakci vzniká oxid uhličitý. Zapálíme špejli a hořící ji vložíme do sklenice; 
špejle zhasne. 

Zajímavější varianta: Přelijeme co nejvíce reakcí vzniklého oxidu uhličitého do druhé 
sklenice a z ní jej nalijeme na zapálenou svíčku; svíčka zhasne. 

Vysvětlení: Při snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu pod určitou kritickou hodnotu (cca 
13-14%1) přestane hoření probíhat. Předmět obklopený oxidem uhličitým je díky jeho vysoké 
hustotě od kyslíku zcela oddělen; oxid uhličitý proto patří k nejúčinnějším hasidlům. 

Komentář: Nabízí se propojení tohoto pokusu s pokusem předchozím. Vložíme hořící špejli, 
uhasíme ji vložením do sklenice s oxidem uhličitým a vzápětí ji necháme znovu rozhořet ve 
válci s kyslíkem. 

Učivo: vlastnosti a použití vybraných oxidů (oxid uhličitý), chemické reakce (hoření). 

Smog v láhvi 
Známý pokus demonstrující vznik mlhy, resp. smogu. 

Pomůcky: kus např. filtračního papíru, zápalky 
  plastová láhev opatřená ventilkem, pumpička 
  horká voda   

Příprava a provedení: Zapálíme svinutý papír a dým najímáme do plastové láhve. Nalijeme 
do láhve trochu horké vody. Uzavřeme láhev, nahustíme ji vzduchem a velmi důkladně ji 
protřepeme. Když nyní víčko s ventilkem povolíme, vznikne z láhvi „smog“. Při opětném 
nahuštění láhve „smog“ rychle zmizí. 

                                                           
1
 http://www.minimaxp.cz/hasiva.html [cit. 30. 12. 2010] 
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Vysvětlení: Protřepáním láhve s vodou jsme část vody přeměnili na páru. Rychlé upuštění 
vzduchu z láhve povolením víčka mělo za následek velmi prudké (adiabatické) ochlazení 
vzduchu v láhvi, při němž pára opět zkondenzovala. Zkondenzovaná pára, to je vlastně mlha 
(skutečná plynná pára vidět není). Kondenzaci této páry výrazně podpořila přítomnost 
částeček kouře – tzv. kondenzačních jader, na nichž se molekuly začaly shlukovat a tvořit 
opět vodu. 

Komentář: Tzv. smog vzniká tím, že páry obsažené ve vzduchu kondenzují na částečkách 
kouře – proto SMoke + fOG. 

Učivo: přeměny skupenství (vypařování a kapalnění). 

(Ne)viditelná „pára“ 
Pomocí tohoto pokusu děti pochopí, že viditelná „pára“ ve skutečnosti párou, tj. vodou 
v plynném skupenství, není. 

Pomůcky: vařič 
konvice s vodou 
laboratorní kahan 

Příprava a provedení: Vodu v konvici přivedeme k varu a pozorujeme „páru“ vystupující 
z hubičky. Umístíme-li pod výstup „páry“ kahan, pára nad kahanem přestane být vidět, o 
kousek dál je však opět viditelná. 

Vysvětlení: Skutečná pára je neviditelný plyn. Vidět je až po částečném zkapalnění do 
nesmírného množství mikroskopických kapiček, nesených horkým vzduchem vzhůru. 
Zahřejeme-li zkondenzovanou páru pomocí kahanu, opět se vypaří a přestane být vidět, 
vzápětí však znovu zkondenzuje. 

Komentář: Voda může existovat v plynném skupenství i za teploty nižší, než je teplota varu 
vody. Ke kondenzaci vodní páry dojde až tehdy, je-li vzduch parou zcela nasycen (relativní 
vlhkost dosáhne hodnoty 100%). Tento stav nastane při poklesu teploty na hodnotu zvanou 
rosný bod, závisející zejména na absolutní vlhkosti vzduchu, tj. na hmotnosti vodní páry 
obsažené v 1 m3 vzduchu. Pro optimální vlhkost vzduchu v obytné místnosti (asi 9 g·m-3) je 
rosný bod asi 10 °C.2 Lokální vlhkost vzduchu nad hubičkou konvice je však mnohem vyšší, 
a proto zde dochází ke kondenzaci páry již za poměrně vysoké teploty. 

Učivo: přeměny skupenství (vypařování a kapalnění). 

Vznik rosy či deště 
Velmi jednoduchý pokus spočívající v kondenzaci vodní páry za vzniku vodních kapek. 

Pomůcky: vařič 
konvice s vodou 
nádoba s chladnou vodou 

Příprava a provedení: Vodu v konvici přivedeme k varu a nad hubičku umístíme nádobu 
s chladnou vodou. Na dně nádoby budou vznikat velké vodní kapky. 

Vysvětlení: Na chladném dně nádoby dochází ke kondenzaci vodní páry (byť zčásti 
zkondenzovala již dříve).  

                                                           
2 http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/vlhkost-v-byte/?TEP=20&RH=50&TEPN=20 [cit. 6. 1. 2011] 
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Komentář: Ke kondenzaci vodní páry dochází při teplotě zvané rosný bod a nižší (viz 
komentář k předchozímu pokusu). Jejím „spouštěčem“ je přítomnost chladných těles – 
v našem pokusu nádoby s chladnou vodou – či drobných tělísek (kondenzačních jader), např. 
prachových částic.3 Kondenzace vodní páry v atmosféře však ještě neznamená vznik deště, 
pouze oblaků. Déšť vzniká až poté, co se díky pohybu vzduchu postupně vytvoří kapky o 
hmotnosti překračující určitou mezní hodnotu. Dodejme ovšem, že většina zkondenzované 
páry tvořící oblaka má podobu mikroskopických ledových krystalků a déšť vzniká až 
v důsledku jejich tání. 

Učivo: přeměny skupenství (vypařování a kapalnění). 

Vznik jinovatky 
Obdoba předchozího pokusu. 

Pomůcky: vařič 
konvice s vodou 
nádoba s velmi chladným ledem či směsí rozdrceného ledu s kuchyňskou solí 

Příprava a provedení: Vodu v konvici přivedeme k varu a nad hubičku umístíme nádobu 
s chladnou vodou. Na dně nádoby s ledem bude vznikat námraza. 

Vysvětlení: Na dně nádoby chladnějším než 0 °C dochází k desublimaci vodní páry, resp. 
k její kondenzaci a následnému ztuhnutí.  

Komentář: Na rozdíl od rosy či deště (viz předchozí pokus) vzniká jinovatka při teplotě 
rosného bodu nižší než 0 °C. 

Učivo: přeměny skupenství (desublimace). 

Vznik bouřky 
V podstatě jde o základní pokus s Wirmhurstovou indukční elektrikou či Van de Graafovým 
generátorem, přenesený do meteorologických souvislostí. 

Pomůcky: Wirmhurstova indukční elektrika či Van de Graafův generátor 

Příprava a provedení: Mezi kulovými elektrodami přístroje vytvoříme největší vzdálenost, 
při níž ještě dochází ke vzniku „blesků“, a zatočíme (či necháme někoho z žáků, aby zatočil) 
klikou.  

Vysvětlení: Díky vysokému napětí mezi elektrodami, dosahujícímu nejméně hodnoty tzv. 
průrazného napětí, došlo k ionizaci vzduchu mezi elektrodami. Vzduch totiž i za běžných 
podmínek obsahuje malé množství elektricky nabitých částic. Ty byly působením 
elektrických sil značně urychleny a jejich nárazy do částic dosud neutrálních byla zahájena 
postupná ionizace vzduchu mezi elektrodami. V ionizovaném vzduchu pak nastal jiskrový 
výboj, doprovázený světelným a zvukovým efektem. 

Komentář: Elektrody přístroje představují elektricky nabité bouřkové oblaky, mezi nimiž 
dochází k jiskrovému výboji, projevujícímu se bleskem a hromem. Jednu z elektrod můžeme 
nahradit uzemněným kovovým předmětem, nejlépe zahroceným – ten pak představuje např. 
věž kostela či jiné těleso spojené se zemským povrchem. 

Učivo: elektrický proud v plynech. 

                                                           
3 V dokonale čistém prostředí může být sytá pára podchlazena na teplotu pod rosným bodem. 
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II. Žákovské pokusy: 

Bublina na láhvi 
Zábavným pokusem se děti přesvědčí o teplotní roztažnosti látek. 

Pomůcky: skleněná láhev 
roztok saponátového mycího přípravku 
brčko 
padesátník (či jiná lehká mince) 

Příprava a provedení: Namočíme hrdlo láhve do roztoku mycího přípravku a brčkem 
nafoukneme malou bublinu. Obejmeme pak láhev oběma dlaněmi a pozorujeme bublinu; 
bublina se bude zvětšovat. 

Vysvětlení: Při ohřívání láhve dlaněmi dochází ke zvětšování objemu vzduchu. 

Alternativa: Hrdlo láhve silně nasliníme a položíme na ně padesátník. Vznikající bublina jej 
nadzdvihne, vzápětí však pod jeho tíhou praskne a padesátník hlasitě dopadne zpět na hrdlo. 
Popsaný cyklus, trvající cca 5 s, se víckrát zopakuje. 

Učivo: teplotní roztažnost látek. 

Vážení vzduchu 
Relativně snadným postupem žáci změří hustotu vzduchu. 

Pomůcky: plastová láhev, uzávěr se zabudovaným ventilkem 
  plastová láhev o objemu 2 l  

hadička 
hřebík 
pumpička 
velká nádoba s vodou 
laboratorní váhy 

Příprava a provedení: Nahustíme láhev, jejíž uzávěr je opatřen ventilkem, a zvážíme ji. 
Druhou láhev naplníme vodou, zavedeme do ní hadičku, obrátíme láhev dnem vzhůru a 
ponoříme ji hrdlem do vody. Pomocí hadičky a hřebíku přepustíme z první láhve přesně 2 l 
vzduchu – tak, aby byla z druhé láhve všechna voda vytlačena. Nyní opět zvážíme láhev 
s nahuštěným vzduchem. Rozdíl obou naměřených hodnot je roven hmotnosti 2 l vzduchu za 
atmosférického tlaku. Z toho pak snadno spočítáme hustotu vzduchu. 

Komentář: Po vysvětlení postupu měření můžeme požádat žáky o důkaz, že skutečně měříme 
hustotu vzduchu za normálního tlaku. Nejhodnotnější by však bylo nechat žáky alespoň část 
postupu vymyslet. 

Učivo: hustota látky, atmosférický tlak. 

Vzduchový výtah 
Jeden žák zvedne druhého silou vzduchu nahuštěného do cyklistické duše. 

Pomůcky: cyklistická duše 
  pevná např. dřevěná deska 

pumpička 
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Příprava a provedení: Na prázdnou cyklistickou duši položíme dřevěnou desku a na ni 
postavíme žáka. Druhý žák pumpuje do duše vzduch. 

Vysvětlení: Tlak v postupně huštěné duši je větší než atmosférický tlak vzduchu v okolí – je 
v ní přetlak. Zvedaný žák na prkně je pak uváděn do pohybu výslednicí gravitační síly a síly 
přetlaku v pneumatice. 

Jak je ale vůbec možné tlak vzduchu v pneumatice hustilkou zvětšovat? Podle Pascalova 
zákona přibývá tlaku pod pístem hustilky stejně jako tlaku uvnitř pneumatiky. Není proto 
nutné tlačit na píst hustilky silou tak obrovskou, jako je výsledná síla zvedající žáka? Není, 
neboť velikost síly potřebné ke stlačení pístu závisí také na jeho ploše, resp. na tom, kolikrát 
je plocha pístu hustilky menší než plocha většího „pístu“ představovaného pneumatikou. Celé 
zařízení vlastně představuje pneumatickou obdobu hydraulického zvedáku: ke zvednutí 
těžkého břemene ležícího na velkém pístu stačí relativně malá síla tlačící na malý píst. 

Komentář: Žáci by měli být schopni identifikovat obě podstatné síly, které na prkno se 
zvedanou osobou působí, a diskutovat jejich rovnováhu, resp. nerovnováhu. Některým žákům 
při tom neunikne ještě další, možná ne zcela zanedbatelná síla: síla pružnosti stěn pneumatiky. 

Učivo: tlak plynu v uzavřeném prostoru, Pascalův zákon. 

Voda nesteče 
Zcela jednoduchý pokus umožňující porovnání tlaku vzduch uvnitř nádoby a mimo ni. 

Pomůcky: sklenice s víčkem 
  plastová nálevka 

vrtačka 
silikonový tmel nebo tavná pistole 

Příprava: Doprostřed víčka vyvrtáme otvor odpovídající průměru nejužší části plastové 
nálevky. Nálevku do otvoru vsuneme a utěsníme silikonovým tmelem či lepidlem z tavné 
pistole. 

Provedení: Našroubujeme víčko na sklenici a do nálevky nalijeme vodu. Voda do nádoby 
nesteče. 

Vysvětlení: Voda sice do nádoby nestekla, ale přeci jen v nálevce klesla. Při tom se nepatrně 
zmenšil objem vzduchu ve sklenici a zvětšil jeho tlak. Ustavila se tak rovnováha sil 
působících na vodu v nálevce: tlakové síly vzduchu ve sklenici (kde je mírný přetlak), 
atmosférické tlakové síly a gravitační síly. 

Komentář: Můžeme požádat žáky o vyslovení hypotézy, zda voda do nádoby steče, či nikoli, 
a následně o zdůvodnění výsledku pokusu. Žáci by měli být schopni analyzovat rovnováhu sil 
působících na vodu v nálevce. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Děravá plechovka 
Další jednoduchý pokus umožňující porovnání tlaku vzduch uvnitř nádoby a mimo ni. 

Pomůcky: kovová či plastová nádobka z obou stran uzavřená 
vrtačka 
větší nádoba s vodou 
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Příprava: Do obou spodního i vrchního dna nádobky vyvrtáme otvory. 

Provedení: Ponoříme nádobku asi zpoloviny do vody. Prstem utěsníme vrchní otvor a nádobu 
z vody vytáhneme. Voda z nádobky vyteče až poté, co otvor uvolníme. 

Vysvětlení: Ve skutečnosti malá část vody z nádobky vytekla. Při tom se zvětšil objem a 
zmenšil tlak vzduchu v nádobce. Na vodu v nádobce nyní působí tři síly, které jsou spolu 
v rovnováze, a voda proto dále nevytéká: tlaková síla vzduchu v nádobce, kde je nyní podtlak, 
atmosférická tlaková síla a gravitační síla. 

Komentář: Žáci by měli být schopni analyzovat rovnováhu sil působících na vodu 
v nádobce. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Potápěčský zvon 
Velmi jednoduchý a známý pokus demonstrující funkci potápěčského zvonu. 

Pomůcky: sklenice 
kousek korku či jiné malé těleso plovoucí ve vodě 
větší nádoba s vodou 

Provedení: Položíme na hladinu kousek korku, přikryjeme jej obrácenou sklenicí a tu 
zatlačíme pod hladinu. Horní část plovoucího tělesa bude stále obklopena vzduchem. 

Vysvětlení: Při zatlačení sklenice pod hladinu se objem vzduchu ve sklenici zmenší a jeho 
tlak vzroste – vznikne tu přetlak. Tlaková síla vzduchu uvnitř sklenice pak bude v rovnováze 
se součtem atmosférické tlakové síly s hydrostatickou tlakovou silou, jež společně působí na 
vodu směrem do sklenice. 

Komentář: Žáci by opět měli být schopni analyzovat rovnováhu sil. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Kulička do láhve 
Extrémně jednoduchý, a při tom velmi zábavný pokus s překvapivým výsledkem. 

Pomůcky: láhev 
kousek papíru 

Příprava a provedení: Kousek papíru přetvoříme v malou kuličku. Tu položíme do hrdla 
vodorovně držené láhve. Požádáme někoho z žáků, aby mocným fouknutím dopravil kuličku 
do láhve. Kulička naopak vyletí z hrdla láhve ven. 

Vysvětlení: Vzduch fouknutý do hrdla láhve vytvoří v láhvi přetlak. Síla přetlakovaného 
vzduchu pak uvede kuličku do pohybu směrem ven z láhve. 

Komentář: Někomu z žáků se může podařit dopravit kuličku do láhve tak, že foukne do 
láhve pouze spodní polovinou hrdla, zatímco horní polovinou bude vzduch proudit z láhve 
ven. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Nafouknout balónek uvnitř láhve 
Nesplnitelný úkol… 
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Pomůcky: láhev 

nafukovací balónek 

Příprava a provedení: Do láhve vložíme balónek a jeho hrdlo přetáhneme přes hrdlo láhve. 
Požádáme pak někoho z žáků, aby balónek nafoukl. Úkol nebude možné splnit. 

Vysvětlení: Nafukovaný balónek se zvětšuje, stlačuje tím vzduch v láhvi a vytváří jeho 
přetlak. Současně vzniká přetlak uvnitř balónku. Velmi brzy se ustaví rovnováha tlakových sil 
působících na stěny balónku zevnitř a zvenčí, a balónek už dále nafukovat nejde. 

Komentář: Požádejme žáky o návrh, jak nafouknout balónek uvnitř láhve mnohem víc. 
Možná žáci navrhnou např. trubičku, kterou bude moci odcházet vzduch z prostoru mezi 
balónkem a láhví. 

Učivo: tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Děravé brčko 
Další nesplnitelný úkol… 

Pomůcky: brčko 
hřebík, kleště, svíčka, zápalky 
hrnek s vodou 

Příprava a provedení: Rozžhaveným hřebíkem vypálíme do brčka díru. Požádáme pak 
někoho z žáků, aby se brčkem napil vody z hrnku. Takto upraveným brčkem však pít nepůjde. 

Vysvětlení: Při pití brčkem vytváříme ústy podtlak, zatímco nad okolní hladinou je tlak 
atmosférický. Na hladinu vody v brčku proto působí výrazně menší tlaková síla vzduchu než 
na okolní hladinu. Voda je tak zvnějšku vtlačována brčkem do úst. Při použití děravého brčka 
však podtlak nad hladinou vody v brčku vytvořit nelze. 

Komentář: Před provedením pokusu se můžeme žáků zeptat, zda podle jejich názoru bude, či 
nebude možné pít děravým brčkem a proč. 

Varianta: Namísto děravého brčka můžeme použít dvě brčka bez úpravy, z nichž jedno bude 
vloženo do vody a druhé nikoli. 

Učivo: atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru, hydrostatický tlak. 

Jednoduchý manometr 
Žáci si sestrojí jednoduchý kapalinový manometr a prakticky jej využijí ke změření přetlaku v 
balónku. 

Pomůcky: kus zahradní hadice 
voda 
nafukovací balónek 
pravítko 

Příprava: Uchopíme hadici ve tvaru úzkého písmene U a zhruba do poloviny nalijeme vodu. 
Hladiny jsou ve stejné výšce. 

Provedení: Nafoukneme balónek a nasadíme jej na jeden konec hadice. Mezi hladinami vody 
vznikne výškový rozdíl. Ten pravítkem změříme a spočítáme přetlak vzduchu v balónku. 
Výpočet můžeme snadno provést s využitím přímé úměrnosti, víme-li, že atmosférický tlak 
100 000 Pa „unese“ vodní sloupec vysoký 10 m. 
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Vysvětlení: Opět došlo k ustavení rovnováhy sil: na hladinu vody v otevřeném rameni sice 
působí menší tlaková síla vzduchu, tento rozdíl je však vyrovnán tíhou rozdílového sloupce 
vody o výšce ∆h. 

p2p1

∆h

 

Komentář: Můžeme žákům zadat porovnání tlaku vzduchu v málo nafouknutém a ve více 
nafouknutém balónku. Výsledek pak ověříme pokusem: kusem hadice tyto balónky 
propojíme. 

Učivo: hydrostatický tlak, atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Kradení benzínu 
Žáci si vyzkouší velmi známý postup používaný např. k čistění moštu od pěny 

Pomůcky: 2 velké sklenice, např. od okurek 
kus zahradní hadice 
voda 
stůl 

Příprava a provedení: Jednu ze sklenic naplníme vodou, ponoříme do ní konec hadice a 
postavíme ji na stůl. Druhou, prázdnou sklenici necháme pod stolem. Ústy nasajeme do 
hadice vodu, až se přelije přes nejvyšší místo uvnitř hadice, a volný konec hadice rychle 
vsuneme do prázdné sklenice pod stolem. Všechna voda do ní postupně přeteče. 

Vysvětlení: Spojíme-li dvě nádoby, v nichž sahá voda do různých výšek, bude voda z nádoby 
s výše položenou hladinou stékat do druhé – a to až do vyrovnání výšek hladin. Vzduch tedy 
zdánlivě nehraje při tomto pokusu roli. Nebýt tlaku vzduchu nad oběma hladinami by se však 
voda v trubičce v jejím nejvyšším místě rozdělila a každá část by stekla do nádoby na své 
straně. Nehledě k tomu, že při neexistenci atmosférického tlaku bychom vodu do trubičky ani 
nenasáli. 

Komentář: Pokus můžeme žákům prezentovat tak, že při něm voda „teče do kopce“, a žádat 
je o vysvětlení tohoto zdánlivého paradoxu. 

Učivo: hydrostatický tlak, atmosférický tlak, spojené nádoby. 
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Měření atmosférického tlaku 
Existuje řada způsobů, jak měřit atmosférický tlak. K méně užívaným metodám patří využití 
závislosti bodu varu kapaliny na tlaku vzduchu 

Pomůcky: aparatura k laboratornímu ohřevu vody, zápalky 
teploměr s dostatečně podrobnou stupnicí 
graf závislosti bodu varu vody na atmosférickém tlaku 

Příprava a provedení: Uvedeme vodu k varu. Důležité je její neustálé promíchávání, které 
zajistíme pomocí několika keramických kuliček vložených do nádoby. Když voda vře, 
změříme její teplotu a z grafu zjistíme aktuální hodnotu atmosférického tlaku. 

Vysvětlení: Teplota varu závisí na tlaku vzduchu nad hladinou: při vyšším tlaku vzduchu je 
třeba zahřát látku na vyšší teplotu a naopak. 

Komentář: Měření můžeme motivovat efektním pokusem, kdy do injekční stříkačky 
nabereme už jednou převařenou vodu o teplotě nižší než 100 °C a snížením tlaku vzduchu nad 
její hladinou ji opět přivedeme k varu. Výsledek měření je vhodné porovnat s hodnotou 
naměřenou některým z obvyklých způsobů, např. aneroidovým barometrem. 

Učivo: atmosférický tlak, přeměny skupenství (faktory ovlivňující teplotu varu kapaliny). 

Měření vlhkosti vzduchu 
Ze dvou teploměrů žáci snadno sestaví jednoduchý psychrometr. 

Pomůcky: dva teploměry 
punčoška o takovém průměru, aby šla navléknout na baňku teploměru 
nádobka s vodou 
psychrometrická tabulka 

Příprava: Punčošku namočíme do vody, navlékneme ji na baňku jednoho z teploměrů a 
ponoříme ji do nádobky s vodou pod teploměrem. Měřit můžeme cca po 15-20 minutách.4 

Provedení: Z teploty „suchého“ teploměru a rozdílu teplot na obou teploměrech zjistíme 
pomocí psychrometrické tabulky relativní vlhkost vzduchu. 

Vysvětlení: Relativní vlhkost vzduchu je poměr hmotnosti páry skutečně obsažené v 1 m3 
vzduchu a hmotnosti páry, kterou je 1 m3 vzduchu při dané teplotě schopen pojmout, 
vyjádřený v procentech. Ke stanovení relativní vlhkosti vzduchu bychom měli znát jeho 
teplotu a rosný bod, tj. teplotu, při níž by tento vzduch byl parou v něm obsaženou nasycen. 
Platí, že teplejší vzduch je schopen pojmout více vodní páry; většímu rozdílu aktuální teploty 
vzduchu a teploty rosného bodu proto odpovídá nižší relativní vlhkost vzduchu. Aktuální 
teplotu vzduchu měříme „suchým“ teploměrem, zatímco hodnota na „vlhkém“ teploměru 
nahrazuje rosný bod (jehož měření by bylo podstatně náročnější – s ohledem na tuto 
skutečnost byla psychrometrická tabulka sestavena). 

Varianta: Jiný způsob měření vlhkosti vzduchu, který si mohou děti snadno vyzkoušet, 
představuje vlasový vlhkoměr. 

Učivo: přeměny skupenství (vypařování a kapalnění). 

Vitální kapacita plic          

                                                           
4 http://www.labo.cz/mft/psychrometr.htm [cit. 7. 1. 2011] 
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Ukážeme, jak lékaři měří vitální kapacitu plic za použití spirometru. 

Pomůcky:  spirometr (Vernier či jiný komerční produkt) 
  hygienický náustek 
  kolíček na nos 

Příprava a provedení: Nasadíme hygienický náustek na spirometr. Vyzveme osobu, jejíž 
kapacitu plic budeme měřit, k zacpání nosu (kolíčkem či rukou), aby jím nemohla 
vydechovat. Poté se několikrát zhluboka ústy nadechne a vydechne. Po posledním hlubokém 
nádechu vydechne všechen vzduch do spirometru; ten změří objem vydechnutého vzduchu. 

Komentář: Vitální kapacita plic udává objem vydechnutého vzduchu po maximálním 
nádechu. Její hodnota je ovlivněna mnoha faktory, jako je věk, trénovanost dýchací soustavy, 
hmotnost a výška jedince nebo zdravotní stav. Svou roli hraje i to, zda je jedinec kuřák. 
Průměrné hodnoty u dospělých jedinců se pohybují mezi 4 litry u žen a 5 litry u mužů. 
Teoretická hodnota vitální kapacity plic (v ml) však zohledňuje pouze hmotnost jedince, 
vypočítává se totiž podle vzorce VKP = hmotnost jedince (kg) x 50 ml. 

Alternativa: Pro porovnání je možné změřit objem vzduchu vydechnutý při normálním 
klidovém dýchání. 

Učivo: dýchací soustava. 

Výroba spirometru          
Pomocí vlastního vodního spirometru změříme vitální kapacitu plic a porovnáme ji 
s hodnotou naměřenou pomocí standardního spirometru. 

Pomůcky:  hluboká mísa nebo vanička 
  gumová hadička 
    průhledný plastový kanystr o objemu nejméně 5 l s uzávěrem  
    odměrný válec 
    lihový fix 

Příprava a provedení: Nejdříve vyrobíme na plastovém kanystru stupnici objemu: pomocí 
odměrného válce postupně přiléváme po 200 ml vody a fixem pokaždé označíme rysku na 
hladině. Před vlastním měřením kapacity plic naplníme kanystr vodou a uzavřeme jej. 
Převrátíme ho dnem vzhůru a ponoříme do hluboké mísy s vodou. Pod vodou odšroubujeme 
uzávěr a do kanystru vsuneme hadičku, jejíž druhý konec držíme nad kanystrem. Dobře 
označíme, v jaké výšce se nachází vodní hladina před pokusem. Samotné měření provedeme 
podobně jako při použití běžného spirometru: několikrát se zhluboka nadechneme a 
vydechneme a po posledním hlubokém nádechu vydechneme všechen vzduch do hadičky. 
Nos máme zacpaný, aby jím vzduch nemohl unikat. Po výdechu hadičku zaškrtíme. 

Vysvětlení: Vydechovaný vzduch má menší hustotu než voda, a proto v kanystru stoupá nad 
vodní hladinu. Díky zvyšování tlaku vzduchu nad vodní hladinou je voda vytlačována 
z kanystru ven až do chvíle, kdy dojde k vyrovnání tlaků v kanystru a ve vnějším prostředí.  

Komentář: Pokud není hladina vody v kanystru přesně ve stejné výšce jako hladina vody 
v míse, pak měříme objem vydechnutého vzduchu za jiného tlaku než atmosférického. Při 
rozdílu hladin např. 10 cm však odchylka od skutečné hodnoty objemu představuje jen asi 1 
%, což je zanedbatelné. Každopádně jde o problém, který můžeme předložit žákům k diskusi. 

Učivo: dýchací soustava. 
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Model plic            

Model plic vyrobený z plastové láhve a nafukovacích balónků dobře demonstruje, jak se při 
dýchání uplatňuje bránice a k čemu dochází při pneumotoraxu. 

Pomůcky:  plastová láhev  
  2 brčka  
  3 nafukovací balónky  
  izolepa, popřípadě 2 gumičky  

Příprava a provedení: Do víčka PET láhve vyvrtáme 2 otvory pro 
brčka. Popřípadě můžeme místo vrtání použít rozžhavený hřebík 
vhodné velikosti. Do otvorů vsuneme brčka a utěsníme je silikonovým 
tmelem nebo silikonovým lepidlem z tavné pistole. Na brčka 
navlékneme balónky a uchytíme je izolepou nebo gumičkami. Balónky 
na brčkách, představující plíce a průdušnice, vsuneme hrdlem do láhve, 
ze které jsme odřízli spodní dno. Víčko zašroubujeme. Z třetího 
balónku odstřihneme horní zúženou část. Zbylou část balónku 
navlečeme na spodek láhve tak, aby špička balónku směřovala ven 
z láhve. Takto navlečený balónek představuje bránici. Zatáhneme-li 
lehce za jeho špičku, balónky uvnitř láhve („plíce“) se viditelně 
nafouknou. Naopak vtlačíme-li následně špičku balónku dovnitř láhve, 
vzduch z „plic“ odejde brčky ven. Pro správné fungování modelu plic 
je nezbytné správné navlečení „bránice“ na láhev – balónek musí dobře 
držet a těsnit, při nádechu se jím nesmí dostávat žádný vzduch dovnitř 
láhve. 

Vysvětleni: Fungování plic je založeno na změnách tlaku v dutině hrudní. Při dýchání se 
uplatňují takzvané dýchací svaly, mezi které patří např. bránice nebo mezižeberní svalstvo. 
Při nádechu se bránice natahuje do břišní dutiny, a zvětšuje tak objem dutiny hrudní. Díky 
vzniklému podtlaku proudí vzduch do plic, které se tím nafukují. Při výdechu se naopak 
bránice uvolní, objem dutiny hrudní se zmenší a vzduch je vytlačen z plic ven. 

Komentář: Uděláme-li do plastové láhve otvor (poškodíme těsnost dutiny hrudní), nepodaří 
se nám balónky (plíce) nafouknout. Můžeme tak demonstrovat, k čemu dochází při 
takzvaném pneumotoraxu neboli nahromadění vzduchu v dutině hrudní v důsledku např. 
poranění hrudníku. Plíce se scvrknou a už se nám nepodaří vytvořit dostatečný podtlak 
potřebný k jejich naplnění vzduchem. 

Učivo: dýchací soustava, tlak plynu v uzavřeném prostoru. 

Detekce CO2 ve vydechovaném vzduchu   
Důkaz přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu je možné provést pomocí 
vápenné vody. 

Viz sborník „Člověk a jeho schopnosti“. 
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III. Dodatečné pokusy: 

Vytrvalý míček 
Efektní pokus, při němž míček bez viditelné příčiny, ba zdánlivě paradoxně zachovává svou 
polohu obklopen proudícím vzduchem. 

Pomůcky: pingpongový míček 
  fén 

brčko s kloubem 

Provedení: Spustíme fén a umístíme míček do proudu vzduchu. Když míček mírně 
vychýlíme, vrátí se zpět do původní polohy. Pokud mírně nakloníme fén nebo jím nepříliš 
rychle či prudce pohybujeme, míček si stále zachovává přibližně stejnou polohu vzhledem 
k fénu. 

Vysvětlení: Na míček působí dvě srovnatelně velké síly opačného směru: gravitační (tíhová) 
síla a tlaková síla proudícího vzduchu; proto se míček stále drží přibližně v téže výšce. 

Komentář: Ten zajímavější efekt – míček se drží uvnitř proudu vzduchu, a při vychýlení se 
dokonce vrací zpět – by vyžadoval vysvětlení mnohem náročnější, výrazně překračující 
úroveň základního vzdělávání. Obvykle bývá mylně zdůvodňován na základě 
aerodynamického paradoxu, jenž plyne z Bernoulliho rovnice, vyjadřující zákon zachování 
mechanické energie pro ideální tekutinu. Připusťme, že toto tradiční vysvětlení vypadá 
„logicky“ pro míček zaujímající ustálenou polohu uprostřed proudu vzduchu; výrazně však 
selhává při vychýlení míčku z této polohy. Tehdy je totiž urychlen vzduch obtékající míček ze 
strany, na kterou jsme jej vychýlili, což má podle Bernoulliho rovnice za následek vznik 
podtlaku právě na této straně. Vychýlený míček by pak byl namísto vracení naopak 
vychylován stále víc, až by nakonec proud vzduchu zcela opustil. Skutečnou příčinu 
popsaného jevu bychom proto neměli hledat pomocí Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu, 
ale rozborem vzájemného silového působení míčku a reálného vzduchu. 

Varianta: Týž pokus si může snadno vyzkoušet každý z žáků pomocí pingpongového míčku 
a brčka s kloubem: ohne brčko do pravého úhlu, kratší konec brčka nasměruje vzhůru a nad 
něj – poté, co začne brčkem foukat – „posadí“ míček. 

Mince do talíře 
Vyhlasme soutěž, kdo z žáků dokáže fouknutím dopravit padesátník do talíře. 

Pomůcky: padesátník (nebo jiná lehká mince) 
  mělký talíř 

Provedení: Padesátník položíme asi 10 cm před talíř. Vyzveme žáky, aby se fouknutím nad 
minci pokusili dostat ji do talíře.  

Vysvětlení: V místě proudění (v tomto případě nad mincí) má vzduch nižší tlak než v místě, 
kudy neproudí (pod mincí). Výsledná tlaková síla vzduchu působící na minci proto směřuje 
vzhůru. 

Komentář: Na základě tohoto pokusu mohou žáci pochopit, proč může prudký vítr strhávat 
střechy domů. 
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Fixírka 
Demonstrujeme žákům princip fixírky, užívané např. při výtvarných činnostech. 

Pomůcky: brčko 
  nůž nebo nůžky 

generátor vzduchu 
nádobka s vodou 

Provedení: Spustíme generátor vzduchu a před něj umístíme brčko ponořené do nádobky 
s vodou. Voda bude stoupat brčkem vzhůru a stříkat ven. 

Alternativa bez generátoru vzduchu: Nařízneme brčko a zlomíme je do pravého úhlu. 
Ponoříme brčko do nádobky s vodou a foukáme do něj. Voda bude stoupat brčkem vzhůru a 
stříkat ven. 

Vysvětlení: V oblasti proudícího vzduchu vzniká podtlak, a díky tomu je do brčka vtlačována 
voda z nádobky. 

Dva míčky 
Základní pokus k demonstraci jevu popsaného Bernoulliho rovnicí. 

Pomůcky: 2 pingpongové míčky 
  nit, lepicí páska, nůžky 
  brčko 

 

Příprava: Z lepicí pásky vystřihneme „mašličku“, kterou přilepíme k míčku, a k „mašličce“ 
přivážeme konec nitě. Ideální je přivázat oba míčky na společnou nit. 

Provedení: Uchopíme nit tak, aby oba míčky visely ve stejné výšce asi 5 cm od sebe. 
Foukneme-li brčkem mezi míčky, „překvapivě“ se k sobě přiblíží. 

Vysvětlení: V oblasti proudícího vzduchu – tj. mezi míčky – vzniká podtlak. 

Alternativa: Můžeme také foukat mezi plameny dvou svíček. 

Model ptačího křídla 
Základní pokus k demonstraci jevu popsaného Bernoulliho rovnicí. 

Pomůcky: čtvrtka, nůžky 
lepidlo na papír 

  brčko 
  špejle 

 

Příprava: Čtvrtku formátu A4 podélně rozpůlíme. Vzniklý pruh pak příčně přeložíme tak, 
aby se délky obou částí lišily o 3 cm. Poté přeloženou čtvrtku slepíme a do místa přeložení 
vlepíme brčko. Brčkem provlékneme špejli. 

Provedení: Uchopíme špejli za její konce a foukáme proti místu přeložení. „Křídlo“ se zvedá. 
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Vysvětlení: Díky svému tvaru je křídlo shora vzduchem obtékáno větší rychlostí než zespoda. 
Tlak vzduchu nad křídlem je proto nižší než pod křídlem a výsledná tlaková síla vzduchu – 
tzv. aerodynamická vztlaková síla – působí na křídlo směrem vzhůru. 

Komentář: Je potřeba pomoci dětem představit si souvislost mezi modelem a skutečným 
křídlem – jedná se o úzký příčný řez křídlem. Pokus naznačuje, jak je možné, že letící pták či 
letadlo i přes svou nezanedbatelnou hmotnost „drží“ ve vzduchu. K tomu je ovšem třeba 
dodat, že bývají u letadel využívány i jiné profily křídel a způsoby, jak zajistit vznik 
aerodynamického vztlaku. (Např. akrobatická letadla – schopná létat „na zádech“ – musejí 
mít profily křídel symetrické.) 

Dva balónky 
Pokus k ověření výsledku relativně náročné, didakticky velmi cenné úlohy k úvaze. 

Pomůcky: 2 stejné nafukovací balónky 
  rovnoramenné váhy či vahadlo 

Příprava: Na každou misku vah položíme jeden prázdný nafukovací balónek. Váhy by měly 
být vyvážené. Zeptáme se žáků, zdali se rovnováha změní, pokud jeden z balónků 
nafoukneme. 

Provedení: Odpovědi žáků ověříme provedením pokusu. 

Vysvětlení: Hmotnost nafouknutého balónku je větší, působí na něj proto větší tíhová síla než 
na balónek prázdný. Větší je však také objem nafouknutého balónku, a tudíž i vztlaková síla, 
která jej nadlehčuje. Zdálo by se tedy, že nafouknutý balónek zůstane s prázdným balónkem 
v rovnováze. Podle Archimédova zákona však velikost vztlakové síly závisí na hustotě 
okolního vzduchu o atmosférickém tlaku. Naproti tomu velikost tíhová síla je dána hmotností 
vzduchu uvnitř balónku, jehož hustota je podstatně větší. Pokud tedy balónek nafoukneme, 
přírůstek tíhové síly převáží nad přírůstkem síly vztlakové, a nafouknutý balónek proto na 
vahadle klesne. 

Těžké noviny 
Tradiční pokus mylně podávaný jako důkaz atmosférického tlaku. 

Pomůcky: noviny, široká lepicí páska, nůžky 
  překližka, pilka, brusný papír, vrtačka 
  provázek 

Příprava: Z překližky uřízneme čtverec o rozměrech nejméně 10 cm × 10 cm a jeho strany 
zabrousíme. Uprostřed čtverce vyvrtáme otvor o velmi malém průměru. Otvorem 
provlékneme provázek a zespodu jej zajistíme uzlem. Dvojlist novin dvakrát přeložíme (tj. na 
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formát A4), opět jej rozložíme a prostředek shora i zespodu přelepíme kusem široké lepicí 
pásky. Pak dvojlist opět složíme a roh odpovídající jeho středu ustřihneme – uprostřed 
dvojlistu tak vznikne otvor zpevněný izolepou. Destičku s provázkem položíme na stůl, 
provázek provlékneme otvorem v novinách a novinami destičku přikryjeme. 

Provedení: Noviny pečlivě uhladíme, aby co nejlépe přilnuly k destičce a stolu. Napřed 
zkusíme destičku s novinami pomalu zvednout; jde to snadno. Pak provedeme týž úkon 
znovu, ale mnohem rychleji – prudkým trhnutím provázku; destička s novinami se bude nyní 
chovat podstatně odlišně. 

Vysvětlení: Při pomalém zvedání vzduch destičku snadno obtéká – uvádíme proto do pohybu 
jen vzduch, který ji bezprostředně obklopuje. Naproti tomu při prudkém trhnutí dochází 
k silovému působení na vzduchové těleso mnohem větší hmotnosti, které se snažíme uvést do 
pohybu během co nejkratší doby. A navíc při opravdu prudkém pohybu destičky pod ní 
vznikne podtlak, nad destičkou naopak přetlak, a takto vzniklá výsledná tlaková síla vzduchu 
rovněž působí na destičku proti směru zvedání.  

Komentář: Pokus bývá interpretován jako důkaz existence atmosférického tlaku. 

Děravé obláčky dýmu 
Při tomto pokusu děti vyrábějí velmi efektní dýmové kroužky. 

Pomůcky: zápalky, kus filtračního (popř. jiného) papíru 
  plastová láhev, nůž 

gumička 
igelitový sáček, nůžky 
tmavé pozadí   

Příprava: Plastovou láhev nožem zbavíme dna. Z igelitového sáčku vystřihneme čtverec a 
ten gumičkou napneme přes ustřiženou láhev. Smotáme kousek filtračního papíru, zapálíme 
jej a opět sfoukneme a vznikající dým jímáme hrdlem do láhve. 

Provedení: Namíříme hrdlo láhve proti tmavému pozadí a jemně ťukneme do igelitu; z hradla 
láhve vyletí rychle rotující dýmový kroužek. 

Vysvětlení: Ťuknutím do membrány byla část vzduchu v láhvi uvedena do pohybu, který pak 
byl v zúžení láhve urychlen a získal podobu malého víru. Díky částečkám sazí tvořícím dým 
lze vzduch, který vyletěl z láhve, rozeznat od okolního vzduchu. 

Alternativa: Namíříme-li hrdlo láhve na svíčku, i velmi jemné ťuknutí na napnutý sáček 
postačí k jejímu zhasnutí. 

Učivo: pokus se nevztahuje k žádnému konkrétnímu učivu základního vzdělávání. 

Létající čajový sáček 
Velmi efektní pokus, ke kterému potřebujeme pouhý sáček čaje a zápalky. 

Pomůcky: sáček čaje (takový, který je na půl přeložený) 
  zápalky 
  žáruvzdorná podložka 

Příprava: Rozložíme sáček čaje a čaj z něj vysypeme. Z prázdného sáčku vytvarujeme 
„komínek“. 
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Provedení: Postavíme vytvarovaný sáček na podložku a nahoře jej zapálíme. Krátce předtím, 
než dohoří, se sáček vznese. 

Vysvětlení: Vzduch ohřívaný ohněm stoupá vzhůru, vzniká zde podtlak, a na místo teplého 
vzduch je sem vtlačován vzduch studený. Při uhoření sáčku na dostatečně malou hmotnost jej 
proudící vzduch „unese“ – působí na něj silou větší, resp. rovnou síle gravitační. 

Učivo: teplotní proudění vzduchu (hustota látky, teplotní roztažnost látek, Archimédův 
zákon). 
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