
Povánoční lekce 

Mgr. Markéta Vokurková 

 

Cíle: Žák si uvědomí význam slov gravitace, atmosféra, vakuum. 

 Žák kriticky přemýšlí o vánočních zvycích a prohlubuje si tak zkušenosti  

 z aktuálního učiva 

Věk: 5. ročník 

Délka lekce: 1 vyučovací hodina 

 

Evokace 

Video You tube: https://www.youtube.com/watch?v=RamZajQNZTM 

Je vůbec možné, aby se sobi pohybovali po obloze a táhli za sebou velké sáně naplněné dárky? 

1:35 stop 

 

Uvědomění 

Do pracovních listů si zapište, jak se nazývá přitažlivá síla, kterou si nás přitahuje Země. 

… GRAVITACE 

Vyzkoušejte si sami. Pusťte z výšky dva předměty a sledujte, který dopadne první. 

 

Pustíme si video, kde se gravitací zabývá americký profesor Cox. Požádal o spolupráci 

odborníky z Nasa. Pouští bowlingovou kouli a peříčka.  

Vymyslete a zapište hypotézu. Který předmět dopadne dříve? 

Video: kulečníková koule a peří http://www.zsvltava.cz/fyzika/?tag=gravitace 

1:54 

- Galileo Galilei pouštěl z šikmé věže v Pisse současně těžký a lehký předmět. Zjistil, že 

gravitační síla je přímo úměrná váze předmětu. Těžký předmět dopadne rychleji = zrychlení 

padajících těles. 

- Issac Newton, když mu spadlo jablko na hlavu, zjistil, že dvě tělesa na sebe působí silou. Velká 

Zeměkoule a kulečníková koule na sebe působí větší silou než velká Země a peříčko.  

Vtip je v tom, že na pohyb lehčího peříčka potřebujeme menší sílu než na uvedení do pohybu 

těžké koule. 

(současně vyvěšení na tabuli oba vědci i s výrokem) 

Komu se hypotéza potvrdila?  Komu se vyvrátila? Vysvětli souvislosti s tvou hypotézou. 

https://www.youtube.com/watch?v=RamZajQNZTM
http://www.zsvltava.cz/fyzika/?tag=gravitace


- Shlédnutí zbytku videa – pád peříčka a koule ve vakuu 

Kdyby dvě věci měly stejný tvar, tak by i ve vzduchu měly padat stejně rychle. 

Takže všechny předměty by měly padat stejnou rychlostí. Proč ale nepadaly? 

Vlivem tvaru předmětu a odporu vzduchu.  

Když vědci vyčerpali vzduch, padaly předměty stejně rychle. 

- Albert Einstein – důvod, proč oba padají stejnou rychlostí je ten, že nepadají.  

                           Předměty stojí na místě a přitahují si k sobě Zemi. Všechno je relativní! 

Získané poznatky a oba pokusy si zakreslete na pracovní list. 

Diskuse: Je možné, aby sobi letěli se sáněmi po nebi a přivezli dárky všem dětem? 

V televizním pořadu Bořiči mýtů dokázali, že za určitých podmínek je možné, aby Santa jel se soby po 

obloze. Jediným problémem by bylo množství dětí, kterým by měl přivézt dárky 

Pouze správný vědec přemýšlí kriticky a nepřijímá obecně dané pravdy. Vždyť přece všechno je 

relativní! 

 

Je rozdíl mezi hořením svíčky na Zemi a na Měsíci? 

Co je k hoření potřeba? Kyslík. Je na Měsíci vzduch?  

Pokus – hoření v lahvi (předem vypláchnuté alkoholem)  

Pokus předvedeme podle videa (dětem neukazovat, pouze přímé pozorování). Pozor, je důležité 

bezpodmínečně dodržovat bezpečnost. 

http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/40-molekulova-fyzika-a-termika/89-svicka-na-mesici 

Je lepší lahev nahřát na topení. Je vyšší pravděpodobnost, že bude hořet a vydávat zvuk při hoření 

- Vennův diagram – společný rozbor a vysvětlení rozdílu mezi hořením svíčky na Zemi a na 

Měsíci (můžeme upozornit na množství kyslíku ve vzduchu na Zemi) 

 

Reflexe 

Jaké bylo vaše dnešní AHA? Napište na zadní stranu pracovního listu. 

 

Děti vítají použití vědeckých postupů. I oni sami si pak připadají důležití. Tato lekce je postavena na 

kritickém myšlení dětí, podněcuje vhled do vědeckého problému. 

Žáci oceňovali, že jsem použila výroky slavných fyziků a ukázala jim i jejich obrázky.  

Žáci přicházeli na spoustu důležitých informací: 

- že by mohlo Santovi pomoct cestování s využití znalosti o časových pásmech 

- alkohol na rozdíl od svíčky hoří modrým plamenem 

- je dobré pochybovat  

Badatelství je úžasné, že?!!!! 

 

 

http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/40-molekulova-fyzika-a-termika/89-svicka-na-mesici


   Povánoční lekce 

 

Síla, která přitahuje všechny předměty ke středu Země se nazývá 

 

 

Naše hypotéza:  

 

 

     Popis pokusu, nákres, komiks… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Naše hypotéza se                          potvrdila        x       nepotvrdila 

 

Srovnej hoření svíčky na Zemi a na Měsíci 

 

          

 

 

 

               

 

 



Galileo Galilei 



Isaac Newton 

 



   Albert Einstein 

 










