
 

Badatelská lekce 

Němí strážci 
 

Autor: Monika Olšáková, ZŠ a MŠ Janovice 

Vhodné pro věk/třídu  4. -5. třída, příp. 7. třída s popisem pojmů síla, těžiště 

Potřebný čas  45 min 

Potřebný prostor a 
uspořádání 

Klasická třída  

Cíle lekce – tematické / 
obsahové 

Fyzikální jevy 
Těžiště, skládání sil. 

Cíle lekce - badatelské  
Lekce se zaměřuje na získávání informací, kladení otázek, provádění 

experimentu a tvorba závěru pozorování. 

 
Metodické poznámky:  
 
Které „AHA“ momenty by si při bádání měli prožít? 

 „Nevěděl jsem, že Stabilita – těžiště je tak důležité.“ 

 „Pomohlo mi, že jsem na přesun mohlo přijít sám.“ 

 „Už vím, jak se mohou jednoduše přemisťovat těžké věci.“ 

 

Popis lekce: 
 

Motivace 
Děti jsou od začátku lekce ve skupinách po 4. 
Vyprávění: 
„Ráda bych Vás dnes seznámila s němými strážci jednoho zajímavého místa. Jejich existence je 
opředena velkým množstvím záhad a nejasností. Ráda bych, abyste mi alespoň jednu záhadu 
pomohli dnes objasnit. Kdo může být označen za strážce ostrova?“ 
 
(Děti odpovídaly např. andělé, majáky, nadpřirozené bytosti, sochy, rytíři, stromy, sopky) 
Touto aktivitou se v dětech nastartuje přirozený zájem přijít věci na kloub.  
 
Následuje další pokyn: 
„Zkuste strážce sestavit podle puzzlí v obálce, pak lehce poznáte, kdo jsou naši strážci a možná i 
poznáte konkrétní místo, kde se nachází.“ 
 
Každá skupina dostane jednu obálku. V každé obálce je jiný obrázek vždy složený z 12 kousků. 
Puzzle se nalepí na papír A4 a vyvěsí na tabuli ve třídě, aby je všichni viděli. 
Učitel si pak ověří, že všichni ví, kdo jsou němí strážci a kde se nachází.  
 
Viz příloha: Obrázky puzzlí. 
Řešení: Strážci jsou sochy Moai, které se nachází na Velikonočním ostrově. 

 



 

Přemýšlení o tématu 
Další část učitel začne otázkou: 

„Co víte o Velikonočním ostrovu? Slyšeli jste o něm někdy nějakou informaci?“ 
 

(Žáci už většinou věděli informace o sochách nebo k ostrovu.)  
 
Rozdáme žákům pracovní list Výzkumníci – 1 do skupinky, žáci se podepíší. 
Následně budou žákům ve skupince připraveny články ze 4 různých zdrojů: 
Články – iDnes, Časostroj, National geografic, webík Český rozhlas Junior (poslední jmenovaný 
doporučuji dát žákům, kteří čtou pomalu). Do každé skupiny žáci dostanou všechny 4 zdroje 
informací a každý žák pracuje se svým zdrojem.  
Úkol pro žáky: „Každý přečte svůj text a shrne v něm důležité informace pro ostatní. Do PL do 
rámečku s názvem zdroje informací zapište, co vás v textu zaujalo.“ 
 
Viz příloha: Pracovní list Výzkumníci 
Viz příloha: Články 

 
Metodická poznámka: 
Pozor – v textu jsou často protichůdné informace o váze soch. Je důležité žáky upozornit na to, že 
v rámci čtenářské gramotnosti je třeba se také dívat na zdroje informací a sledovat důvěryhodnost. 
Vztyčených soch je 300, další jsou v lomu, na cestách. Mohou měřit až 12 metrů a vážit až 90 tun.  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_ostrov 
Lze nechat žáky za domácí úkol ověřovat z knih, internetu kolik soch doopravy je, jak jsou velké a 
jak jsou těžké. 

 
Kladení otázek  
Vybídneme žáky, aby zkusili ve skupince přemýšlet, jaké otázky je v souvislosti s textem napadají. 
Otázky ať si zapíší do PL. 
 
Ze studia textů vyplyne, že největší záhadou ostrova jsou otázky typu: Kdo sochy vytvořil? Jak je 
možné, že se tak velké sochy mohly pohybovat? Proč se nachází jen na pobřeží? 
 

Výběr výzkumné otázky  
Své otázky žáci sdělí před třídou a budou zapsány na tabuli. Společně pak vybereme jednu 
výzkumnou otázku.  
Předpokládaná výzkumná otázka bude znít: Jak je možné, že tak velké sochy se pohybovaly? Jak 
bylo možné, bylo-li to možné, sochy rozpohybovat? 
Ze zkušenosti vím, že žáci se doptávají na skutečnou váhu, hmotnost, počet. Zde můžeme žákům 
říci, že to jsou spíše čtenářské úkoly než badatelské. Pokud bychom si sedli k internetu nebo 
k encyklopedii, informace bychom našli. Na tyto otázky dnes odpovědi nehledáme. Zaměřme se na 
otázky a řekněme si, která otázka je badatelská? 
 

Formulace hypotézy 
Žáci prvního stupně neví nic o těžišti, proto je bude třeba navést: 

 Viděli jste už doma rodiče někdy stěhovat něco velkého a těžkého? Co to bylo? Jak se to 
dělalo? Pokud žáci nebudou vědět, zeptáme se, jak by se mohla stěhovat těžká skříň?  Jak 
by se mohla stěhovat těžká krabice? 

 V textu jsme se dozvěděli, že domorodci potřebovali nějaké tažné zařízení. Z článků ale 
víme, že neměli žádná zvířata ani kola. Co asi využili k tažení? Děti odpoví lana, provazy. 
Upozorníme děti, že zatím nebudeme tvořit postup, ale hypotézu. K čemu lana 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_ostrov


 

domorodcům byla, proč je použili? Co pomocí lan museli na soše najít? Děti za skupinu 
vymyslí hypotézu. 

Žáci druhého stupně už mohou pracovat s teorií skládání sil, proto mohou volit již odbornější 
vyjádření.  
 
Při plánování hypotézy dát pozor, aby žáci nevymýšleli postup, ale by vymýšleli princip, jak lze 
dokázat uvedení sochy do pohybu. 

 

Plánování, příprava a provedení pokusu 
Připomeneme znovu velikost a váhu soch. Dobré by bylo přirovnat velikost soch moai k něčemu, co 
si umí představit. Pokud sochy vážily kolem 14 tun a měřily 10 metrů, tak by byly těžké a velké jako 
2 sloni afričtí. 
Co by mohli použít jako sochu? Pet lahve s minerálkou (důležité je kvůli stabilitě, aby lahve byly 
naplněny vodou). 
Co by mohli použít k rozpohybování? Provázky 

 
Ve třídě budou nachystány PET lahve, provázky. 
Žáci budou mít za úkol přijít na techniku, jak rozpohybovat sochy (PET lahve). 
Své nápady se pokusí zakreslit do pracovního listu – např. Jak uvázat provázky, aby to fugovalo? Lze 
zakreslit schéma. 
 

Formulace závěrů a návrat k hypotéze 
Působením sil sochu rozkýváme, otáčivým pohybem ji posouváme dopředu. (Pro 2. stupeň - Každé 
těleso má tendenci udržovat své těžiště co nejníže, aby bylo stabilní a zůstalo v dané poloze.) 
Na soše se musí najít místo, které vyrovná působení sil ze všech stran sochy – tedy jakýsi střed. 
Učitel může prozradit, že toto místo se nazývá odborně těžiště. 
 
Odborné vysvětlení: 
Tahové síly opačného směru, kterými střídavě působíme na sochu ve směru kolmém na její 
přímočarou trajektorii pohybu, jsou příčinou jejího vychylování z výchozí polohy. Při každém 
vychýlení těžiště sochy ze stabilní polohy na jednu stranu, z druhé strany napnutím lana koná socha 
rotační (otáčivý) pohyb. Tím, že se v účincích na sochu tahové síly střídají, její výsledný pohyb je 
translační (posuvný) ve zvoleném směru.   
 
Na závěr pusťte ještě video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yvvES47OdmY 
Další informace: 
http://fyzweb.cz/materialy/sily/stehov/stehov.php 

 

Hledání souvislostí 
Zde je možné pokračovat dvěma směry: 
a) důležitostí těžiště – například u lyžaře, když dělá obloučky, také sníží těžiště k jedné straně a pak 
vytvoří oblouk, bruslaři 
b) jak se přemisťují těžké věci – popelnice, těžké špalky, sudy s pivem, věci na stavbách 
 

Prezentace 
Prezentace skupin spočívá ve sdělení: 
a) jaká byla naše hypotéza 
b) jak probíhal pokus 
c) jaký je závěr pokusu, ověření hypotézy 

https://www.youtube.com/watch?v=yvvES47OdmY
http://fyzweb.cz/materialy/sily/stehov/stehov.php


 

d) jaké souvislosti nás napadly 
 

Kladení nových otázek 
Dejte žákům příležitost, aby zodpověděli otázku: Jaké otázky Tě v souvislosti s tímto tématem 

napadají? 



Pracovní list       Výzkumníci: 

Němí strážci  

1.) Poznačte si zajímavé informace z úryvků textu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Otázky, které nás napadají: 

 

 

 

3.) Výzkumná otázka: 

 

 

 

  

  



4.) Moje domněnka: 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Plánování pokusu (nákres, jak uchytit obrázky): 

 

 

 

 

 

6.) Závěr pokusu (nákres): 

 

 

 

7.) Hledání souvislostí: 

 

 

 

 

8.) Další otázky, které mě napadají: 

 

 



Článek číslo 1: 

National Geographic 

Průvodce z nejzasvěcenějších 

Ing. Pavel Pavel je jedním z nemnoha Čechů, 

jejichž jméno obletělo svět a stále vyvolává 

zasloužený zájem. Narodil se 11. března 

1957 ve Strakonicích. Touha pátrat po stopách 

starých civilizací a poznávat jejich pozoruhodnosti jej přivedla k neobvyklému 

koníčku, k experimentální archeologii. Snad nejvíce mu učaroval mnoha 

tajemstvími obestřený Velikonoční ostrov s proslulými obřími sochami moai. 

Ing. Pavel se zaměřil na dosud nevyřešený problém jejich dávného transportu 

pomocí primitivních metod. Svou hypotézu o přepravě těžkých kamenných 

plastik na značné vzdálenosti potvrdil praktickými pokusy nejprve na modelu 

sochy doma ve Strakonicích a později, v roce 1986 "naučil chodit“ skutečné 

sochy moai přímo na ostrově samotném, jako člen expedice legendárního 

norského cestovatele a etnografa Thora Heyerdahla.  
 

http://www.national-geographic.cz/cesty-s-national-geographic/cestujeme-s-national-geographic-velikonocni-

ostrov-s-badatelem-pavlem-pavlem.html#.VN_gJvmG8rM 

 

 

Článek číslo 2: 

 

časopis Časostroj 

 

Nehybní strážci ostrova 

Někdy mezi lety 400 až 1200 (vědci se stále nedokážou shodnout) připluli na 

ostrov Polynésané.  Bylo to úrodné místo, takže s obživou si nemuseli dělat 

starosti a měli čas na své rituály. Třeba na vztyčování obřích soch moai. Na 

ostrovech se jich dodnes zachovalo 887. Jaký měly význam? Nejspíš 

zobrazovaly duchy předků, kteří obyvatele ostrova chránili. 

Jednotlivé klany navíc mezi sebou soupeřily, kdo postaví největší sochu. 

Obvykle měřily 4 metry a vážily 14 tun. Největší socha ale měří 10 metrů a váží 

80 tun. 

Domorodci je tesali z kamene v kráteru vyhaslé sopky a pak tyto mnohatunové 

kolosy přemisťovali na pobřeží vzdálené až 18 kilometrů. Jenže jak? Neměli 

tažná zvířata, neznali kolo. Staré polynéské legendy vyprávějí, že sochy kráčely 

samy na příkaz bohů. Věříš tomu? 

 

http://www.national-geographic.cz/cesty-s-national-geographic/cestujeme-s-national-geographic-velikonocni-ostrov-s-badatelem-pavlem-pavlem.html#.VN_gJvmG8rM
http://www.national-geographic.cz/cesty-s-national-geographic/cestujeme-s-national-geographic-velikonocni-ostrov-s-badatelem-pavlem-pavlem.html#.VN_gJvmG8rM


Článek číslo 3: 

iDnes.cz 

 

Kam oko dohlédne, obři  
Povalují se všude. Celkem 638sochje roztroušených po ostrově, jako když obr s 

dětskou hravostí rozhází své obří figurky. Figury jsou 80 až 200 tun těžké, 

nejvyšší měří 21 metrů. Důstojně střeží pobřeží ostrova. Působí jako špioni 

zaniklé civilizace. 

Vydávám se po prašné hrbolaté cestě do kopce k vyhaslému vulkánu Rano 

Raraku. Červený prach stezky mi vítr fouká do tváře. Na samém vrcholu, ve 

strmé stěně spatřuji "rodiště" moai. Tady je asi 40 lidí měsíc tesalo ze sopečného 

tufu, žlutošedého kamene, a formovalo do figur. Centimetr po centimetru se 

rodily přímo ve skále, záda sochy se oddělila jako poslední. 

Z dílny se dopravovaly (kéž bychom věděli, jak) po úplném dokončení, 

vyhlazené a vyleštěné. Na místě určení pak byli slepí obři bez nohou, snad aby 

neutekli, vztyčeni na vrcholku chrámové plošiny "ahu", patřící příslušnému 

rodu. Tam dostali oči a klobouk na hlavu.  

Několik soch, včetně té největší, která je ještě zády připoutána ke skále, nebylo 

dokončeno. Jako kdyby práci někdo přerušil. Proč se tesaly sochy z jednoho 

kusu kamene v sopce a pak byly vláčeny na jiné místo, o tom lze i po desítkách 

vědeckých výzkumů nadále jen spekulovat. 

Nejstarší figury prý pocházejí ze 14., nejmladší byly vytvořeny koncem 17. 

století. Jeden několikatunový exemplář "rozchodil" slavný Čech Pavel Pavel a 

dokázal, že legendy o kráčejících sochách nelhaly. 
 

Autoři: iDNES.cz, MF DNES, Zita Senkov 

http://cestovani.idnes.cz/velikonocni-ostrov-kde-lezi-pupek-sveta-fdl-/kolem-sveta.aspx?c=2005M072c08A 

 

Článek číslo 4: 

Webík rádio Junior 

Pozvánka na výpravu - Velikonoční ostrov  

Leží v Tichém oceánu, 4 tisíce kilometrů daleko od jihoamerického státu Chile, 

k němuž patří.  

Možná že ti starší z vás to vědí: jsou to obrovské sochy, doslova kamenní obři, 

kterých je na ostrově několik stovek. Jsou vytesány z horniny z kráteru vyhaslé 

sopky, dalo to asi spoustu práce, právě tak jako bylo velmi těžké vytesané sochy 

rozvézt a pak postavit na kamenné plošiny - a vlastně dodnes vědci nevědí, proč 

to takhle je.  

Jisté je jenom to, že obrovským sochám se říká moai.Některé sochy mají výšku 

až 9 metrů a váží mnoho tun. Ale jedna z těch, které zůstaly v lomu 

nedokončené, měří přes 20 metrů a její hmotnost se odhaduje až na 300 

tun! Velikonoční ostrov s kamennými obry, jedním z osmých divů světa, tak 

představuje i jednu z největších světových hádanek.  
Autor:  Jiří Hromádko 

http://www.rozhlas.cz/webik/dobrodruzstvi/_zprava/70991 

http://www.pevnostjosefov.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.allianz.cz/obcane/produkty/cestovni-pojisteni?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://cestovani.idnes.cz/velikonocni-ostrov-kde-lezi-pupek-sveta-fdl-/kolem-sveta.aspx?c=2005M072c08A

