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Název/Nazwa projektu: Prohloubení spolupráce základních škol v oblasti vzdělávání 
a volnočasových aktivit na CZ-PL pohraničí 

Pogłębienie współpracy szkół podstawowych w zakresie 
edukacji i spędzania wolnego czasu w regionach 
przygranicznych CZ-PL 

Registrační číslo/Numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001588 
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Anotace 

 

Projekt bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi 
základními školami z českých Šilheřovic a polských Chalupek. Předpokládané aktivity projektu budou 
směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků 
obou škol a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně 
budou konat polsko-české integrační akce. 

 

 

 

Anotacja 
 

Projekt polegać będzie na realizacji szeregu spotkań i działań nakierowanych na nawiązanie współpracy 
między szkołami podstawowymi z czeskich Szylerzowic i polskich Chalupek. Działania przewidziane w 
projekcie będą dążyć do poznawania przyrody pogranicza w duchu jej poszanowania, wzajemnej 
współpracy oraz integracji podopiecznych obu szkół oraz kadry dydaktycznej. Przewiduje się również 
rozbudowę ogrodu przy szkole w Szylerzowic, gdzie odbywać się będą pl-cz zajęcia integracyjne. 
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Pořádáné akce  

Organizowane imprezy 
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Svět přírodních věd doma 

Świat nauk przyrodniczych w domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok v zahradě 
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Stručný cíl:    

 Změny v zahradě během roku, nejdůležitější opylovači, části rostlinného těla, vzájemné 

seznámení s názvy ročních období, měsíců v roce, částmi rostlinných těl. 

 Nejznámější květiny, ovoce a zelenina, pracovní nářadí – vzájemné seznámení s názvy 

nejběžnějších druhů květin, ovoce a zeleniny, zahradního nářadí v češtině a polštině 

Rok v zahradě 

1)Spoj roční období s jejich názvem 

 

 

2) K jednotlivým ročním obdobím přiřaď měsíce, roční období spoj s obrázkem stromu 

 

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen -  Červen - 

Červenec - Srpen -  Září - Říjen - Listopad - Prosinec - 

  

 

 Jaro  wiosna 

 

 

 Léto  
Lato 

 

 

 Podzim 
Jesień  
 

 

 Zima 
Zima 

 

AUTOR NEUVEDEN. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: https://pixabay.com/vectors/seasons-four-seasons-tree-nature-158601/ 
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3) Opylovači – uveď názvy 

 
HABLÜTZEL, David. pexels.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 

Dostupný na WWW: 
https://www.pexels.com/photo/macro-photography-of-

bee-953766/ 

 
 

…………………………… 
 

…………………………… 
 

 
AUTOR NEUVEDEN. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: https://pixabay.com/cs/photos/heath-

bumble-bee-kryptarum-bumble-bee-3595161/ 

 
 
……………………………
 
……………………………
 
 

 

 

 Části dřevin 

4) K jednotlivým částem stromu a keře dopište jejich názvy, spoj čarou s obrázkem 

 

Nápověda:    kořen, kmen, větve, listy, květy –  

Strom 
 
 

 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 

Keř 

 

 Části bylin 

5) K jednotlivým částem připojte čarou jejich názvy 
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Cleaned-IllustrationHypochoeris radicata.jpg. (2015, January 31). 
WikimediaCommons, .Retrieved 13:32, 10.03., 2019 from 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Cleaned-
Illustration_Hypochoeris_radicata.jpg&oldid=148584474. 

 

Květ    ………………………………….…… 
 
 
 

List    …………………………………..…… 
 
 
 

Stonek    ………………………………….…… 
 
 
 

Kořen    ………………………………….…… 
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6) Doplň názvy jarních rostlin       doplňte  zadání v polském jazyce 

AUTOR NEUVEDEN. pixbay.com [online]. 
[cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/nl/photos/het-voorjaar-
sneeuwklokje-bloem-1166564/ 

 
JENY. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/snowflake-flower-
nature-plants-2124787/ 

BURGES, 
Anne. https://www.geograph.org.uk [online]. 
[cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://www.geograph.org.uk/photo/1272262 

 

AUTOR NEUVEDEN. pixino.com [online]. 
[cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixnio.com/flora-
plants/flowers/daffodils-flowers-
pictures/yellow-daffodil-nature-flower-leaf-
flora-narcissus-plant-herb 

………………………

….. 

 

………………………

….. 

 

………………………….

. 

 

………………………….

. 

 

………………………

….. 

 

………………………

….. 

 

………………………

….. 

 

………………………

….. 

NÁPOVĚDA: 

AUTOR NEUVEDEN. Maxpixel [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://www.maxpixel.net/Garden-Yellow-
Plant-Primrose-Cowslip-3264 
 

 
ESHAM, Benjamin. Flickr [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://www.maxpixel.net/Garden-Yellow-Plant-
Primrose-Cowslip-
3264https://www.flickr.com/photos/bdesham/112
8626197 

 
M, Samuel. Flickr [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://www.flickr.com/photos/musarika/20015
882263/ 

Pampeliška –  

Bledule –  

Sněženka –  

Tulipán –  

Fialka (violka vonná) –  

Prvosenka –  

Narcis –  

7) Doplň názvy zahradního nářadí                    

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/1300347.html 

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 

10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/2794056.html 

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 

10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/2794056.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AUTOR NEUVEDEN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/vectors/hoe-tool-
manual-garden-dig-farmer-30427/ 

 

 ……………………… 
 

……………………… 

 

……………………… 
 

……………………… 

……………………… 
 

……………………… 

……………………… 
 

……………………… 
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8) Doplň názvy plodů – česky a polsky  

9) Zakroužkuj zeleninu zelenou pastelkou a ovoce červenou pastelkou  

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/pear-
immature-fruit-growth-3560106 

PIXEL 2013. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/apple-red-
apple-red-chief-red-1702316 

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/plum-fruit-cut-in-
half-stone-fruit-1690579/ 

HANS. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. Dostupný na 
WWW: https://pixabay.com/photos/cherry-sweet-
cherry-red-fruit-167341/ 

……………………

….. 

……………………

….. 

………………………

.. 

………………………

.. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

CONGERDESIGN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 

https://pixabay.com/photos/carrots-
vegetables-harvest-healthy-2387394/ 

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/grapes-fruit-
vine-grapevine-2656259/ 

CONGERDESIGN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/cucumbers-garden-
harvest-1588945/ 

STEVEPB. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/onion-slice-knife-food-
ingredient-647525/ 

……………………

….. 

……………………

….. 

………………………

.. 

………………………

.. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

SUEZL99. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/rachel-
gorjestani-unsplash-peas-2430895/ 

CROISY. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/strawberry-
berry-red-basket-fresh-1180048/ 

CARISSAROGERS. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 

https://pixabay.com/photos/radish-radishes-
blur-bokeh-red-2069606/ 

 
SYLVIA_I. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/rasberry-garden-fruit-
red-berry-2812469/ 
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……………………….. 
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Nápověda: Hruška, malina, jablko, ředkvička, švestka, jahoda, mrkev, hrášek, třešně, cibule, okurka, 

hroznové víno 

10) Vybarvi motýla a nakresli své oblíbené ovoce 
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Rok w ogrodzie 

 

Krótki cel:  

Zmiany w ogrodzie w ciągu roku, najważniejsi zapylacze, części ciała rośliny, wzajemne 

zapoznanie się z nazwami pór roku, miesięcy, części roślin. 

Najbardziej znane kwiaty, owoce i warzywa, narzędzia pracy - poznanie nazw najczęściej 

spotykanych rodzajów kwiatów, owoców i warzyw, narzędzi ogrodowych w języku czeskim i 

polskim 

Rok w ogrodzie 

1) Dołącz do pór roku nazwę 

 

2) Przypisz miesiące do poszczególnych por roku, polącz z rysunkiem drzewa. 

Styczeń   Luty   Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  

Lipiec   Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień  

 

 

 

 

 Jaro  wiosna 

 

 

 Léto  
Lato 

 

 

 Podzim 
Jesień  
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 Zima 
Zima 

 

AUTOR nieznany. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019].dostępny na WWW: https://pixabay.com/vectors/seasons-four-seasons-tree-nature-158601/ 

 
3) Zapylacze - podaj imiona 

 
HABLÜTZEL, David. pexels.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 

Dostupný na WWW: 
https://www.pexels.com/photo/macro-photography-of-

bee-953766/ 

 
 

…………………………… 
 

…………………………… 
 

 
AUTOR NEUVEDEN. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: https://pixabay.com/cs/photos/heath-

bumble-bee-kryptarum-bumble-bee-3595161/ 

 
 
……………………………
 
……………………………
 
 

 

Części drzew 

4) Do każdej części drzewa i krzewu wpisz ich nazwę, połącz je linią z rysunkiem 

 

Wskazówka: : korzeń, pień, gałęzie, liście, kwiaty - (przetłumacz na język polski) 
Drzewo 

 
 

 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 
 
 
……………………………………
… 

Krzew 

 

Części roślin 

5) Nazwy poszczególnych części złącz linią z rysunkiem 
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Cleaned-IllustrationHypochoeris radicata.jpg. (2015, January 31). 
WikimediaCommons, .Retrieved 13:32, 10.03., 2019 from 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Cleaned-
Illustration_Hypochoeris_radicata.jpg&oldid=148584474. 

 

Kwiat     …………………………………. 
 
 
 

Liść    …………………………………… 
 
 
 

Łodyga    …………………………………… 
 
 
 

Korzeń    …………………………………… 
 
 

 

 

6) Wpisz nazwy roślin wiosennych   

 

AUTOR NEUVEDEN. pixbay.com [online]. 
[cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/nl/photos/het-voorjaar-
sneeuwklokje-bloem-1166564/ 

JENY. pixbay.com [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/snowflake-flower-
nature-plants-2124787/ 

 
BURGES, 
Anne. https://www.geograph.org.uk [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://www.geograph.org.uk/photo/1272262 

 

AUTOR NEUVEDEN. pixino.com [online]. 
[cit. 10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixnio.com/flora-
plants/flowers/daffodils-flowers-
pictures/yellow-daffodil-nature-flower-leaf-
flora-narcissus-plant-herb 
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Wskazówka: 
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AUTOR NEUVEDEN. Maxpixel [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://www.maxpixel.net/Garden-Yellow-
Plant-Primrose-Cowslip-3264 
 

 
ESHAM, Benjamin. Flickr [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://www.maxpixel.net/Garden-Yellow-Plant-
Primrose-Cowslip-
3264https://www.flickr.com/photos/bdesham/1128
626197 

 
M, Samuel. Flickr [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://www.flickr.com/photos/musarika/20015
882263/ 

Mniszek -  

śnieżynka –  

Przebiśnieg -  

Tulipán -  

Fiołek (Fiołek wonny) 
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Pierwiosnek –  

Narcyz -  
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7) Podaj nazwy narzędzi ogrodowych    

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/1300347.html 

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 

10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/2794056.html 

 
AUTOR NEUVEDEN. Svgsilh [online]. [cit. 

10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://svgsilh.com/image/2794056.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AUTOR NEUVEDEN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/vectors/hoe-tool-
manual-garden-dig-farmer-30427/ 
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8) Wpisz nazwy owoców - w języku czeskim i polskim   

9) Zakreśl warzywa zieloną kredką i owoce czerwoną kredką  uzupełmij zadanie w języku 

polskim 

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/pear-
immature-fruit-growth-3560106 

PIXEL 2013. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/apple-red-
apple-red-chief-red-1702316 

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/plum-fruit-cut-in-
half-stone-fruit-1690579/ 

HANS. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. Dostupný na 
WWW: https://pixabay.com/photos/cherry-sweet-
cherry-red-fruit-167341/ 
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CONGERDESIGN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 

https://pixabay.com/photos/carrots-
vegetables-harvest-healthy-2387394/ 

COULEUR. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/grapes-fruit-
vine-grapevine-2656259/ 

CONGERDESIGN. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/cucumbers-garden-
harvest-1588945/ 

STEVEPB. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/onion-slice-knife-food-
ingredient-647525/ 

……………………
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SUEZL99. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/rachel-
gorjestani-unsplash-peas-2430895/ 

CROISY. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/strawberry-
berry-red-basket-fresh-1180048/ 

CARISSAROGERS. Pixbay [online]. [cit. 
10.3.2019]. Dostupný na WWW: 

https://pixabay.com/photos/radish-radishes-
blur-bokeh-red-2069606/ 

 
SYLVIA_I. Pixbay [online]. [cit. 10.3.2019]. 
Dostupný na WWW: 
https://pixabay.com/photos/rasberry-garden-fruit-
red-berry-2812469/ 

 

……………………

….. 

……………………

….. 

………………………

.. 

………………………

.. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 



 

Tato publikace je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Publikacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wskazówka: Gruszka, malina, jabłko, rzodkiewka, śliwka, truskawka, marchew, groch, wiśnia, cebula, ogórek, 

winogrono 

10) Pokoloruj motyla i narysuj swoje ulubione owoce 
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Vlastnosti sluneční soustavy 

 
Teorie: 
Sluneční soustava – planetární soustava v galaxii Mléčné dráhy, kterou tvoří Slunce a gravitačně se Sluncem 
spojená nebeská tělesa. To je osm planet, 185 známých měsíců, pět trpasličích planet a miliardy (možná i biliony) 
malých těles Sluneční soustavy, ke které patří planetoidy, komety, meteoroidy a meziplanetární prach. Vzácnou 
památkou po formování našeho planetárního systému jsou meteority – kousky vesmírných hornin nalezené na 
různých místech naší planety. Žáci pracují rozdělení do skupin.  
 
Úkol č. 1    
Určení fyzických vlastností meteoritů  
• Pod mikroskopem prozkoumej vzhled a složení meteoritu.   
• Pomocí magnetu zkontroluj obsah kovu.  
• Srovnej vzhled a strukturu povrchu meteoritu a zemského kamene.  
• Změř velikost meteoritu pomocí digitálního měřítka.  
• Zvaž meteorit a zemský kámen a následně srovnej výsledky. 
  
Úkol č. 2 
Poznávání povrchu Měsíce  
• Vyber si jeden z oblíbených regionů Měsíce. 
• Pomocí speciální aplikace naměř zvolený impaktní kráter. 
• Přečti informace o vybraném regionu. 
• Poznej historii mise Apollo. 
 
Úkol č. 3 
Příprava zařízení pro pozorování těles Sluneční soustavy 
• Příprava teleskopického stativu. 
• Paralaktickou hlavu umísti na stativ teleskopu.  
• Připevni optickou trubici ke klínu paralaktické hlavy.  
• Namontuj a nastav cílový hledáček s optickou osou teleskopu.   
• Vyber jeden z dostupných okulárů  a umísti v okulárovém výtahu – poznej, k čemu okulár slouží, a poznej, čím 
se mezi sebou teleskopické okuláry liší.  
 
Ne každý má k dispozici teleskop, proto je možné si stáhnout aplikaci, která umožňuje pozorování nebeských 
těles i během dne. Přesně ukáže kde se jaké těleso nachází, některé dokáží podat i bližší informace o 
pozorovaných objektech.  
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Właściwości układu słonecznego 
 
Teoria:  
  
Układ Słoneczny – układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim 
grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, 185 znanych księżyców planet, pięć planet karłowatych i 
miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, 
meteoroidy i pył międzyplanetarny. Cenną pamiątką po formowaniu się naszego systemu planetarnego są 
meteoryty – fragmenty kosmicznych skał znalezione w różnych częściach naszej planety. Uczniowie pracują w 
grupie.  
  
Zadanie nr. 1   
Określenie właściwości fizycznych meteorytów.  
  
• Sprawdź wygląd i budowę meteorytu pod mikroskopem.  
• Sprawdź zawartość metali przy pomocy magnesu.  
• Porównaj wygląd i strukturę powierzchni meteorytu w stosunku do kamienia ziemskiego.  
• Zmierz wielkość meteorytu przy pomocy cyfrowej suwmiarki.  
• Zważ meteoryt i kamień ziemski i porównaj wyniki.  
  
Zadanie nr. 2  
Poznawanie powierzchni Księżyca.  
  
• Wybierz jeden z interesujących Cię regionów Księżyca.  
• Za pomocą specjalnej aplikacji namierz wybrany krater uderzeniowy.  
• Odczytaj informacje o wybranym regionie.  
• Poznaj historię misji Apollo.  
  
Zadanie nr. 3  
Przygotowywanie sprzętu do obserwacji ciał Układu Słonecznego.  
  
• Przygotowanie statywu teleskopowego do pracy.  
• Zamontuj głowicę paralaktyczną na statywie teleskopu.  
• Przymocuj tubę optyczną do klinu głowicy paralaktycznej.  
• Zamontuj i zjustuj lunetkę celowniczą z osią optyczną teleskopu. 
• Wybierz jeden z dostępnych okularów i umieść go w wyciągu okularowym – poznaj do czego służy okular i 
czym różnią się między sobą okulary teleskopowe. 

Nie każdy ma teleskop, więc można pobrać aplikację, która umożliwia obserwację ciał niebieskichi  w ciągu dnia. 
Pokaże dokładnie, gdzie znajduje się ciało, niektóre z nich mogą dostarczyć bardziej szczegółowych informacji o 

obserwowanych obiektach.  
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Vyrobte si duhu 

Mezi oblíbené optické jevy patří duha.  Jejím pozorováním můžeme zjistit velice mnoho informací o zdroji světla. 
Např. Jaký prvek zdroj světla obsahuje. 

Problém je, že její "výroba" je dost mokrá a tudíž ji nelze jen tak "vyrobit" v místnosti, také je občas potíž najít 
ten správný úhel pro pozorování. 

Jak na to: Duhu však vděčně vyrobíme pomocí misky s vodou a kapesního zrcátka. Stačí si počkat na slunečný 
den, nalít do misky vodu, vložit nastojato ale mírně zešikma zrcátko a rozhlédnout se po stěnách, kam se duha 
promítá. 

 

Zrób tęczę 

Tęcza to jedno z najpopularniejszych zjawisk optycznych. Obserwując to, możemy dowiedzieć się wielu informacji 
o źródle światła. Na przykład. Jaki element zawiera źródło światła. 

Problem w tym, że jego „produkcja” jest dość mokra i dlatego nie można jej tak po prostu „wykonać” w 
pomieszczeniu, czasem też trudno jest znaleźć odpowiedni kąt do obserwacji. 

Jak to zrobić: Jednak z wdzięcznością wykonamy tęczę za pomocą miski z wodą i kieszonkowego lusterka. 
Wystarczy poczekać na słoneczny dzień, wlać wodę do miski, włożyć lustro pionowo, ale lekko i rozejrzeć się po 
ścianach, na których wyświetla się tęcza. 

 

 

 

 

Sopka 

Co potřebujem: Petryho misku  modelínu  jedlou sodu ocet 

Postup: Vymodelujem si z modelíny sopku. Tu dáme do petryho misky.  Uděláme do sopky díru.  Nasypem do 
díry jedlou sodu. (pokuď seženete červeň nebo žluť tak trochu přidejte na jedlou soudu) a nalijem trochu octa do 
kráteru. 

 

Wulkan 

Czego potrzebuję: Petry miskę modeliny octu sodowego 

Procedura: Modeluję wulkan ze sklepu modelarskiego. Umieściliśmy go w misce petry. Zrobimy dziurę w 
wulkanie. Wlej sodę oczyszczoną do otworu. (jeśli zrobisz się czerwony lub dodasz trochę żółtego do jadalnego 
dziedzińca) i wlej trochę octu do krateru. 
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Solární ohřev  

Teorie: Každá barva odrazí část slunečního světla, které na ní dopadne a černá neodrazí skoro nic a všechno světlo 
změní na teplo.   

Doba trvání pokusu:  V zimě dlouho v létě chvilku.  

Potřeby:  2 injekční stříkačky lepší větší a nějaká hadička na propojení mam z odsávačky nudlí, černá fixa 

Popis pokusu: Takže jednu stříkařku pořádně pomalujeme na černo, pak u obou co nejvíc vytáhneme písty a do 
hadičky dáme pár kapek vody a ty naklepeme  doprostřed místo onačíme fixou. Pak obě stříkačky propojíme to 
hadičkou. Tuto soustavu dáme na slunko, ale musí pořádně svítit. A pak to začne - v tý co se vzduch ohřeje nejvíc 
vytlačí kapky do tý druhý. 

 

 

 

 

 

Ogrzewanie solarne 

Teoria: każdy kolor odbija część padającego na niego światła słonecznego, a czerń prawie niczego nie odbija i 
zamienia całe światło w ciepło. 

Czas trwania eksperymentu: Zimą, latem długo. 

Potrzeby: 2 strzykawki lepiej większe i trochę węża do podłączenia mam z ekstraktora do makaronu, czarny 
marker 

Opis eksperymentu: Więc malujemy jedną strzykawkę odpowiednio na czarno, następnie wyciągamy tłoki jak 
najbardziej dla nich obu i wlewamy kilka kropel wody do tuby i stukamy w środek zamiast zanurzać markerem. 
Następnie połącz obie strzykawki wężem. Umieściliśmy ten system na słońcu, ale musi być naprawdę oświetlony. 
A potem się zaczyna - w tej, która podgrzewa powietrze, wpycha krople do drugiej. 
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Citronový proud  

Motivace: MP3 přehrávače, mobilní telefony, kapesní svítilny a další přístroje potřebují elektrický proud. U 
přenosných přístrojů používáme baterie, malé zásobárny elektrického proudu. Elektrický proud se však 
nevyskytuje pouze v zásuvkách a bateriích. Také ovoce obsahující velmi mnoho kyselin, jako například citron, 
může vyrábět elektrický proud.  

Pomůcky: Citron, nůž, alobal, desetikoruna, sluchátka.  

Postup: Dotazujeme se dětí, zda je možné, aby nějaký elektrický spotřebič fungoval bez zapojení do sítě nebo k 
baterii.  

Utrhneme kus alobalu a na něj položíme plátek ukrojeného citronu. Na okraj citronového plátku položíme 
desetikorunu. Nasadíme si sluchátka a zástrčku přiložíme z boku k plátku citronu a desetikoruně. Hrot zástrčky 
se musí dotýkat hliníkové fólie. Jakmile vznikne kontakt a elektrický proud začne téct, uslyšíme ve sluchátkách 
praskání a šustění. 

 

Prąd elektryczny z cytryny 

Motywacja: odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, latarki i inne urządzenia potrzebują prądu. Do urządzeń 
przenośnych używamy baterii i małych zasilaczy. Jednak energia elektryczna występuje nie tylko w gniazdkach i 
bateriach. Ponadto owoce zawierające bardzo dużo kwasów, takie jak cytryna, mogą wytwarzać energię 
elektryczną. 

Narzędzia: cytryna, nóż, folia, dziesięć koron, słuchawki. 

Procedura: Pytamy dzieci, czy jest możliwe, aby urządzenie elektryczne działało bez podłączenia do sieci lub 
akumulatora. 

Oderwij kawałek folii i umieść na nim plaster pokrojonej cytryny. Umieść dziesięć koron na krawędzi plasterka 
cytryny. Zakładamy słuchawki i umieszczamy zatyczkę z boku plasterka cytryny i dziesięciokorony. Końcówka 
wtyczki musi dotykać folii aluminiowej. Gdy tylko nastąpi kontakt i zacznie płynąć prąd elektryczny, w 
słuchawkach słychać trzaski i szelesty. 
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Beketova brambora 

Teorie - Princip 

V Beketově řadě jsou kovy seřazeny podle elektrodového potenciálu vztaženého k vodíkové elektrodě. Na 
základě velikosti hodnot tohoto potenciálu lze odvodit mnoho oxidačně redukčních vlastností a ztoho vyplývající 
reaktivitu kovů. Řada je rozdělěna na část kovů s negativním potenciálem proti vodíkové elektrodě tzv. 
neušlechtilé kovy a na druhé straně s pozitivním potenciálem tzv. ušlechtilé kovy. 

Doba trvání pokusu: 5 - 15 - 25 minut rozhodující je doba zpracování naměřených hodnot, k pokusu není potřeba 
příprava. 

Potřeby:  voltmetr + krokosvorky, brambora, mince z různého materiálu (měď 10 Kč, nikl stará 5 Kčs, stříbro stara 
25 Kčs, hliník 50 hal,) případně hřebíky z různého materiálu, nůž,tužka a papír 

Popis pokusu: Bramboru nařežeme cca do poloviny podle počtů mincí. Pak do zářezů nacpeme mince a máme 
hotovo. Vezmeme voltmetr a změříne napětí tedy rozdíl potenciálů mezi jednotlivými kovy. Pozor nemůžeme 
očekávat výsledky podle níže uvedené tabulky, hodnoty platí pro kovy v  kyselinách, ale mělo by to odpovídat 
orientačně jak velikostí tak polaritou. 

 

 

Ziemniak Beketa 

Teoria  

W serii Beket metale są sortowane według potencjału elektrody w stosunku do elektrody wodorowej. Na 
podstawie wielkości wartości tego potencjału można wyprowadzić wiele właściwości redoks i wynikającą z nich 
reaktywność metali. Szereg podzielony jest na część metali o ujemnym potencjale względem elektrody 
wodorowej tzw. Metale szlachetne, az drugiej strony o potencjale dodatnim tzw. Metale szlachetne. 

Czas trwania eksperymentu: 5 - 15 - 25 minut, decydującym czynnikiem jest czas przetwarzania zmierzonych 
wartości, do eksperymentu nie jest wymagane żadne przygotowanie. 

Potrzeby: woltomierz + zaciski krokodylkowe, ziemniaki, monety z różnych materiałów (miedź 10 CZK, nikiel stara 
5 CZK, srebro stare 25 CZK, aluminiowe hale 50) lub gwoździe z różnych materiałów, nóż, ołówek i papier 

Opis doświadczenia: Potnij ziemniaki na mniej więcej połowę w zależności od liczby monet. Następnie wkładamy 
monety do wycięć i gotowe. Bierzemy woltomierz i mierzymy napięcie, czyli różnicę potencjałów pomiędzy 
poszczególnymi metalami. Należy pamiętać, że nie możemy oczekiwać wyników zgodnie z poniższą tabelą, 
wartości dotyczą metali w kwasach, ale powinny one w przybliżeniu odpowiadać zarówno wielkości, jak i 
biegunowości. 
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Trampolína pro bubliny 

Teorie  

Těleso ponořené do kapaliny i plynu je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny či plynu tělesem 
vytlačené.  Pokud chceme, aby v tomto případě těleso plavalo na hladině plynu, musí být tělěso velice lehké a 
nejlépe vyplněné lehčím plynem než v kterém plave. Klasický případ dnes již nepraktické realizace tohoto zákona 
je vzducholoď, létající balón, či pouťový balónek naplněný héliem.    

Doba trvání: 5 - 10 minut, bude záležet jak dlouho budete chtít bubliny houpat 

Potřeby:  bublifuk, nádoba (kýbl, lavór či akvárko), ocet a jedlá soda, lžička 

Popis pokusu: Jak již vyplývá z potřeb těžký plyn na jehož hladině budou bubliny poskakovat bude CO2, takže do 
nádoby podle velikosti dáme 2 až 5 lžiček sody a 0,5 až 2,5 decilitru octa, počkáme až to vyšumí a padne pěna. 
Pak bublifukem foukneme bubliny nad nádobu a můžeme pozorovat jak se při dopadu odrážejí jak na trampolíně, 
někdy se spíš jen tak pohupují, v každém případě zůstanou  "viset  ve vzduchu" dokud neprasknou. 

 

 

Trampolina do bąbelków 

Teoria 

Ciało zanurzone zarówno w cieczy, jak i w gazie jest odciążane siłą równą ciężarowi cieczy lub gazu wypartego 
przez ciało. Jeśli chcemy, aby ciało unosiło się na powierzchni gazu w tym przypadku, ciało musi być bardzo lekkie 
i najlepiej wypełnione gazem lżejszym niż ten, w którym pływa. Klasycznym przypadkiem obecnie niepraktycznej 
implementacji tego prawa jest sterowiec, latający balon lub wesołe miasteczko wypełnione helem. 

Czas trwania: 5 - 10 minut, zależy od tego, jak długo mają się kołysać bąbelki 

Naczynia: bąbelkowa dmuchawa, pojemnik (wiadro, laur lub akwarium), ocet i soda oczyszczona, łyżka 

Opis eksperymentu: Jak już wynika z potrzeb, ciężkim gazem na poziomie którego bąbelki będą się odbijać będzie 
CO2, dlatego do pojemnika wsypujemy od 2 do 5 łyżeczek sody i 0,5 do 2,5 decylitrów octu w zależności od 
wielkości, odczekać aż wyschnie i piana opadnie. Następnie dmuchamy dmuchawką bąbelkową nad pojemnik i 
możemy obserwować, jak uderzają o trampolinę, czasem po prostu się kołyszą, w każdym razie pozostają 
„zawieszone w powietrzu”, aż pękną. 
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