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Potřebný prostor
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Cíle lekce 
 •Žáci objeví pravidla, kdy se magnety přitahují a kdy odpuzují – magnetická 
síla je přitažlivá i odpudivá zároveň.

 •Žáci navrhnou pokusy, kterými odhalí, kdy je mezi magnety odpudivá 
a kdy přitažlivá síla. Žáci díky svým předchozím znalostem pochopí a popíší 
podmínky, kdy mezi magnety působí jaká síla (lekce by měla navazovat 
na poznání, že má každý magnet tři části včetně magnetický pólů).

Cíle lekce – badatelské
Žáci kladou otázky, vytvářejí hypotézu, navrhují postupy ověření hypotézy. 
Diskutují o navržených postupech, případně je upravují. Žáci vyhodnotí 
výsledky svého bádání a zpracují je formou krátké prezentace (papírové 
i elektronické). Žáci prezentují svá zjištění minimálně před spolužáky, diskutují 
o svých zjištěních, o srozumitelnosti své formy prezentace, co by mohli příště 
upravit a případně formulují nové otázky, které je v průběhu bádání či při 
prezentaci jiných týmů napadly.

Pomůcky
alespoň 4 mezikruží magnety (kruhové s výsečí, aby se daly navléct na tyčinku) 
pro skupinu

Některým skupinám lze dát místo mezikruží dva tyčové magnety – 
magnetické póly mohou být barevně odlišeny, nebo nemusí. Barevné odlišení 
činí experiment jednodušší. 

Pro skupiny s mezikruží i vhodnou tyčinku, přijatelná je i zkumavka či odměrný 
válec vhodných rozměrů – viz motivace.

Motivace
Učitel předvede před žáky jeden z pokusů:

 •otáčení levitující tužky, když mezi polystyrenem a tužkou je jen vzduch – 
rukou, papírem, pastelkou… (obr. 3, videonávod Levitující tužka – dílna 
na youtube.com)

 •pohyb magnetů mezikruží, když některé jsou spojeny a jiné nad sebou 
levitují. Co se stane, když silou přiblížíme levitující magnety k sobě a pak 
ruku rychle odděláme? V případě válce je potřeba válcem „zatřást“ 
několikrát směrem nahoru a dolů, pak položit. (obr. 1 a 2, videonávod 
Kouzla s magnety na youtube.com, od 38. sekundy).

Mezikruží dejte do vhodného odměrného válce nebo do zkumavky, aby se 
nemohla otáčet, případně na tyčinku vhodné šíře. 
Je vhodné, aby mezi tyčinkou a vnitřní stěnou mezikruží byl jen malý volný 
prostor – potřeba vyzkoušet v závislosti na vnitřním průměru, viz obrázky. 
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Jakékoliv magnety se dají 
pořídit na e-schopech – 
Magsy (e-shop.magsy.cz), 
případně na Unimagnet 
(unimagnet.cz), tyčové na 
Conatex (conatex.cz/fyzika).

http://e-shop.magsy.cz
http://unimagnet.cz
http://conatex.cz/fyzika
http://www.lipka.cz
http://terezanet.cz


Kladení otázek
Po předvedení pokusu žáci kladou otázky v souvislosti s experimenty, které 
viděli. Každý vymýšlí sám za sebe nebo v týmech – týmový brainstorming. 
Během brainstormingu mohou padnout jakékoli otázky, v této fázi 
nehodnoťte jejich vhodnost. Všechny otázky viditelně zapište.

Výběr výzkumné otázky

Je možné vybírat otázky společně a dopracovat se ke stejné otázce pro 
všechny. Nebo si každý tým vybere svoji vlastní otázku. Metoda závisí na učiteli 
a při paralelních třídách se dá vyzkoušet více přístupů. Otázku vybírejte 
tak, aby souvisela s experimenty a tématem. Učitel může nechat posoudit 
výzkumnou otázku jednoho žáka (týmu) ostatními žáky (týmy). Domlouvají 
se jen, jestli otázka souvisí s experimenty a lze ji použít jako výzkumnou. 
Nehodnotíme, jestli je dobrá nebo špatná – každá otázka je dobrá!

V případě, že by otázky nebyly ty, které učitel „potřebuje“, může 
pomoct ukázat tyčové magnety s barevně odlišenými magnetickými 
póly (sousloví „magnetický pól“ před žáky nezmiňujte). Případně se dá 

U mezikruží je vhodnější 
varianta, kdy jsou nějaké 
magnety u sebe a nějaké 
od sebe – viz obr. 2. 
Magnety lze umístit 
i do odměrného válce 
vhodného průměru, 
ale varianta s mezikružím 
na tyčince je jednodušší 
na manipulaci 
s magnety.
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1 Mezikruží na tyčince

2 Mezikruží i dva u sebe

3 Levitující tužka

Stihneme najít 
odpověď na otázku 
během zadaného času? 
Máme na to pomůcky? 

Zvládneme k této 
otázce formulovat 
ověřitelnou hypotézu?



odvolávat na jejich osobní zkušenost. Magnety bývají často probírány 
i na 1. stupni, nejčastěji v přírodovědě 5. ročníku.

Formulace hypotézy

Žáci formulují hypotézy – společně ve třídě či ve skupinách – dle toho, 
jak kladli otázky. V případě potřeby je vhodné žáky nenásilně motivovat 
k hypotézám, které by souvisely s tím, že jsou někdy magnety spojené a jindy 
jsou od sebe (odpuzují se). Při formulování hypotézy by už žáci měli vědět, 
jaké pomůcky mohou použít k ověření, případně kolik na to mají času.

Plánování, příprava a provedení pokusu

Žáci vymýšlejí postup k ověření své hypotézy. Pokud pracují ve skupinkách 
se třemi a více členy, pak je vhodnější experiment provádět ve dvojicích – 
experimenty jsou značně jednoduché.

Při větším počtu by sice mohl být jeden zapisovatel, druhý výtvarník, 
který pokusy znázorní graficky (obrázek) apod., ale myslím, že je 
lepší, když si žáci navržený postup s magnety raději vyzkouší. To je 
ovšem na zvážení každého učitele. Každá varianta má své kouzlo. 
Žáci provedou experimenty k ověření hypotézy. Je vhodné, aby výsledky 
zpracovali nejen písemně, ale i graficky. Výsledky svého bádání zakreslují 
a obrázky pro větší názornost popisují. Je na učiteli či samotných týmech, 
zda elektronicky nebo papírově.

Formulace závěrů a návrat k hypotéze 
a prezentace výsledků

Žáci prezentují svoji práci i její výsledky před zbytkem třídy. Součástí 
prezentace je uvedení výzkumné otázky, hypotézy a informace, jestli byla 
pokusem potvrzena nebo vyvrácena.

Prezentace by měla být krátká, mluvit by měl každý z týmu (bez ohledu 
na počet členů). Prezentace nemusí být elektronicky – tu stihnou asi jen 
zkušené badatelské týmy, které mají ve svém středu tvůrce elektronické 
prezentace – jen při počtu členů alespoň čtyř. Jako výstup za tým může 
vzniknout například plakát.

Je ‑li v hodině alespoň trochu času, měli by posluchači dostat možnost 
vyjádřit se k práci týmu – návrhy na zlepšení, otázky k postupu i k výsledkům. 
Motivujte žáky ke kladení dalších otázek! Třeba padnou rovnou otázky pro 
další lekci.
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K výstupu badatelské lekce:

Je skvělé, když jsou obrázky 
dostatečně velké, aby byly vidět 
přes celou třídu. Když vznikne 
za tým výstup ve formě plakátu, 
vyvěste je na badatelskou nástěnku. 
Osvědčilo se mi mít ve třídě stěnu 
(nástěnku), kde by byl plakátek 
z každé badatelské lekce. Žáci tak 
mají možnost vracet se k tomu, co 
dělali, i klidně v dalších letech. 
A ještě se tak mohou pochlubit 
svým badatelstvím rodičům 
i jiným návštěvníkům školy – 
dny otevřených dveří, třídní 
schůzky apod.




