
 

 

Testování nití 

edcházel promyšlený nákup v benešovské švadlence. P ipravili jsme si zelenou bavln nou nit, stehovku, 
polyesterovou tyrkysovou nit a st íbrnou pružnou nit. Zkoušeli jsme nit  p etrhnout v ruce a vyslovili jsme p edpoklad, 
které nit  udrží nejmenší, a které nejv tší zát ž. P edpokládali jsme, že nejmenší zát ž unese stehovka a nejv tší zát ž 
snese st íbrná pružná nit. Pro zat žování nití jsme m li k dispozici závaží 50g a 100g a z PET lahve a nálevky vyrobenou 
pom cku na vážení pomocí vody. Nakonec jsme nit  zat žovali závažími, protože venku panovalo špatné a chladné 
po así a nedalo se jít ven vážit pomocí vody.  
Naše vážení dopadlo jinak, než jsme p edpokládali, viz zápis z deníku. Nejpevn jšími nit mi se shodn  staly zelená 
bavlna a tyrkysová PES, nejslabší nití se stala pružná st íbrná, která udržela pouze 400g. 
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2. TEORIE A VÝZKUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j kamarád Ji í 
kolem sebe dobrou náladu ší í. 
Je chytrý jako liška 
zajímá ho každá knížka. 
Já mám Jirku rád, 
je to prima kamarád. 
 
Honza je silný jako lev, 
ale nejde mu zp v. 
Má rád naše d jiny 
a takový není v Makovi kách 
jediný. 
 
Filip je m j kamarád 
a Makovi ky má moc rád. 
Nejlepší je ve fyzice, 
šikovné má k tomu ruce. 
Je to v dec vážený, 
nejlíp mu jde vážení. 
 
Lindi ka, to je ale hol ka. 
Umí íst, umí psát, o v du se 
zajímá. 
Tekutiny bádá, vlaštovky skládá,  

ení p itom nestrádá. 
 

Vojta je chytrá hlavi ka, 
zkrátka správná makovi ka. 
Když ho n co napadne, 
zkouší, jak to dopadne. 
Má rád pokusy, 
ale také psí kusy. 
 
Díky jeho pevné v li, 
nenecháme projekt v p li. 
Vilda, Vilík, Vil i Vilmoš, 
hlavn , že je dobrý kámoš. 
Náš Vilém je prost  bedna, 
jmenuje se proto Bedná . 
I Shakespeare byl William, 
jsem rád, že Viléma znám! 
 
Zp vulinka Leni ka  
esá ráno koní ka. 

Leni ka, Leni ka,  
má ráda svého koní ka, 
denn  na n m jezdí, 
ve er ho i kreslí. 
 

Ríša je chytrý jako liška 
a ohebný jako šiška.  
Je to dobrý kamarád, 
já ho mám moc rád! 

Kdo v kroužku nejvíc bádá? 
Koho to tu baví? 
Komu v da nazdar dává? 

ece – Pavlovi ! 
O Pavlovi s radostí 
a vždy s dokonalostí. 
 

Mára to je hlavi ka  
jako správná makovi ka 
 – zvídavý je od mali ka. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRAXE A PROJEKT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padací dve e 

ty nás moc zaujaly! Abychom mohli po ádn  prozkoumat toto jednoduché bezpe nostní za ízení, sestavili jsme si 
jej ze stavebnice Merkur a jeden kilogram vážící d ev né desky. Pro po átek jsme použili pevnou nit a zkoušeli 
jsme, jakou zát ží se nám poda í zvednout padací dve e. Kilogramové d ev né dve e jsme postupn  zat žovali až 
jedním kilogramem a ony se s rachotem zav ely. Pokus jsme opakovali s postupným zat žováním vodou a op t 
jsme navážili jeden kilogram neboli jeden litr vody. 
Tyto padací dve e bychom mohli zajistit v otev ené poloze i pomocí nit , která se p etrhne, když na ni zav síme 

l kilogramu. V našem p ípad  jsme toto tvrzení ov ovali se st íbrnou nití, která udržela 400 g . P i spušt ní 
brány se samoz ejm  p etrhla, to jsme p edpokládali. Zdvojili jsme ji a smotali jako lano – p etrhla se. Teprve 
trojitá nit padací bránu udržela. Ješt  jsme na ni pokládali „myši“, které vážily každá 50 g. Trojitá nit udržela 
celkem 1500 g, tedy o 300 g více než jsme p edpokládali. 
Myslíme si, že bránu by udržela dvojitá nit, která se p etrhne p i p l kilogramové zát ži, a že by vydržela i 

eb hnutí myši. Mohla by být smotána jako lano nebo by mohla zajiš ovat bránu upevn ná vpravo a vlevo. 
 

Dominový efekt 
Ten jsme si užili a rachot necht  padajících kostek nám bude znít dlouho v uších. Nejprve jsme ud lali sbírku 
všech možných domin a stavebnic a vybrali jsme školní knihovnu. Moc se nám líbila doporu ená videa a pou ili 
jsme se. Nicmén  na n které v ci jsme vážn  museli p ijít sami. 
 

„Budiž sv tlo“ byl námi první sestavený dominový efekt. Stav li jsme jej v historické ásti naší školy na hodn  
hrbolaté podlaze a dvanáctkrát nám cesta popadala necht . Tady jsme se nau ili, že položení tzv. pojistek 
bokem cesty, aby nespadla celá, je ZCELA nutné! Cesta za íná rozjetím se autí ka pro sv tlo, které poskytne na 
konci cesty d myslná sestava padající kontaktní desti ky, baterie a žárovky. Cestou se st ídaly padající knihy, 

ev né kostky r zných velikostí a domino. 
https://www.youtube.com/watch?v=-I0niOYxvl0 
 

„Sportujeme s dominovým efektem“ sestavily Zvídavé makovi ky v t locvi . Pot ebovali jsme karimatky, 
knihy a um ní válet sudy. Vybrali jsme kamarády -  pyšelské fotbalisty, kte í se rozb hli po vnit ním kruhu a 
v ur itém okamžiku bravurn  trefili první knihu dominového efektu. Na této cest  p edávaly padající knihy signál 
Zvídavé makovi ce, aby provedla t locvi ný prvek a po skon ení provedení cvi ení p edala signál k další cest . A 
pak zvonec a cesty je konec! 
https://www.youtube.com/watch?v=sZV9vAysmfo 
 
„Hurá pro nápady“ byl t etí a poslední dominový efekt, který jsme sestavili. Ke spušt ní dominového efektu 
jsme použili demonstra ní pom cku p evád ní potenciální energie na kinetickou a zp t, její poslední kuli kou 
jsme p edali signál a pomocí padajících d ev ných desti ek jsme jej poslali celou makovicí, od stonku až po 
hlavu. Na vrcholku hlavy - makovice se vysypalo 10 zrnek, 10 nápad  pro zvídavé makovi ky a d ti si je 
pochytaly. P es veškerou snahu a kv li asovému omezení, se nám nepoda ilo p esn  dokon it naše dílo, cestou 
jsme museli stavebnici pomoci ru  a také spoušt cí efekt pro vysypání zrnek z makovice, p estože byl p tkrát 
vyzkoušen, nám p i natá ení nefungoval. 
https://www.youtube.com/watch?v=SpiuXu78s7Q 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuli ková dráha 
Abychom mohli jet s kuli kovou dráhou na finále , požádali jsme šikovného dosp láka o po ádn  pevnou konstrukci. 
Její pevnost je ov ena, nebo  s naší kuli kodráhou si hraje p l školy! Snesli jsme z domov  r zné prvky stavebnic, PET 
lahve, roury, desti ky a drátky, také ná adí, vrtá ky, klešt . Osv ila se nám tavná pistole. A vymýšleli jsme, radili 
jsme se, zkoušeli, dohadovali jsme se. Vznikla tato kuli ková dráha: kapka dešt  (kuli ka) spadne do okapu, který je 
mírn  naklon n. Kuli ka p ekoná dva trychtý e z PET lahví, proletí serpentýnami, rozto í a p ekoná mlýnek, propadne 
do dráhy z papíru a p ekoná p ekážky z hliníku a záv r cesty oznámí cinknutím na zvonek. Prší! Baví nás, že m žeme 

edvád t jen takové kapkání, ale taky hustý déš . Do volného prostoru na konstrukci jsme p idali druhou kuli kovou 
dráhu, kde jsme sledovali pohyb t žší a v tší kuli ky z ložiska, bylo to zase trochu jiné p emýšlení. 
https://www.youtube.com/watch?v=WhTyAkHiP7c 
 

BUDIŽ SV TLO 

KULI KODRÁHA 

SPORTUJEME 

HURÁ PRO NÁPADY 

MÁME RAZÍTKA, HE ! 


