
Putování s kapkou 2
Pokusy s vodou



Kdo si hraje nezlobí! Vyzkoušejte staré přísloví 
na vlastní kůži a zabavte své děti naučným a 

zábavným způsobem. 
Dnes jsme pro Vás a Vaše děti připravili 

několik jednoduchých pokusů, kterými jistě 
upoutáte pozornost dětí a dobře se 

pobavíte.
Můžete se také u pokusů vyfotit a fotky nám 

poslat. 

Přejeme příjemnou zábavu 



Utíkající majoránka
• Potřeby:  hluboký talíř, teplá voda, sušená 

majoránka  nebo jiné koření (bazalka, mletý 
pepř),  jar či jiný saponát

•  Postup: Do talíře nalijeme teplou vodu 
Nasypeme do vody sušenou majoránku. Do 
této konzistence kápneme jar. 

• Co se stane: Sušená majoránka , kterou 
jsme nasypali do vody se „rozuteče“ do 
stran po okrajích talíře a to díky kápnutí jaru 
doprostřed talíře. 

• Vysvětlení: Přítomnost majoránky 
způsobuje snížení povrchového napětí vody 
a usnadňuje smáčení povrchů různých 
materiálů. Tím dochází k rozptýlení nečistot 
a jejich snadnějšímu odstranění z povrchu 
materiálu.



UBROUSEK POD VODOU

“Myslíte, že je možné ponořit ubrousek do 
vody, aniž by se namočil?

• Potřeby: větší nádoba s vodou (zavařovací 
sklenice), malý kelímek, papírový ubrousek

• Postup: vezmeme malý kelímek, do které 
zmuchláme ubrousek tak, aby po otočení 
 nevypadl. Kelímek uchopíme a ponoříme do 
vody (velké zavařovací sklenice) dnem vzhůru – 
ponoříme kolmo. Vytáhneme z vody a ubrousek 
je suchý.

• Vysvětlení: Ve skleničce je vzduch. Jestliže ji 
ponoříme do vody dnem vzhůru, vzduch 
zůstává – nemá kam unikat. Má menší hustotu 
než voda, proto zůstává pořád nad ní.                   
I  ubrousek zůstává pod vodní hladinou ve 
vzduchu. Proto je po vytažení sklenky z vody 
suchý.



Kouzelná (Nenewtonská) kapalina
• Potřeby: 250g kukuřičný či 

bramborový škrob, 
potravinářská barva, 200 ml 
vody, mísa

• Postup: Do mísy přidáme 250g 
kukuřičného škrobu a pomalu 
přiléváme vodu a mícháme. Pak 
přidáme barvu, promícháme a 
můžeme si hrát.

• Video 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DqbuuO8VJeM
 

https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM
https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM


Krystaly na provázku
• Potřeby: špejle, nit (bavlnka, jiný provázek), 

sklenice, lžička,kuchyňská sůl
• Postup: Připrav ve sklenici roztok kuchyňské soli. 

Do teplé vody přidávej za stálého míchání sůl 
(cca 6 lžic) tak dlouho, dokud se rozpouští.  
Nerozpouští-li se už, vznikl nasycený roztok. 
Špejli, na kterou připevníš bavlnku, polož na 
sklenici tak, aby se bavlnka ponořila do 
připraveného roztoku. Sklenici umísti na teplé 
místo a několik dní pozoruj.

• Vysvětlení: Voda se postupně odpaří a na 
bavlnce se vytvoří krystaly kuchyňské 
soli. Krystalizace slouží k oddělení pevné 
rozpuštěné látky z roztoku. Vznikají při ní 
krystaly této látky.



Duha na talíři
• Potřeby: lentilky, nebo bonbóny Skittles , voda, talíř 
• Postup: Na talíř dokola vyskládáme lentilky. Doprostřed přilijeme vodu 

tak, aby dosáhla až na lentilky a voda se jich dotýkala
•  Co se stane: Působením vody na lentilky se začne barva rozpouštět a 

stékat po talíři doprostřed, kde se všechny barvy střetnou. 
• Vysvětlení: Voda rozpouští barvivo z lentilek, které začne po talíři stékat a 

vytvářet barevnou „duhu“.



Bublinový (pěnový) had

• Potřeby: PET lahev, látka (silonka), 
gumička, nůžky, jar, voda, miska

• Postup: Z PET lahve ustřihneme 
spodní část. Přes ustřiženou horní 
část napneme kus látky a na lahev 
upevníme gumičkou. Do misky 
vlijeme vodu a s jarem. Směsi 
nemusí být mnoho. Konec lahve s 
látkou namočíme do směsi, a pak už 
jen foukáme. 



Optický klam – lom světla

• Potřeby: papír, fix či černá 
pastelka, sklenice, voda

• Postup: Na papír 
nakreslíme šipku. Papír 
opřeme, aby šipka 
ukazovala jedním směrem a 
postavíme před něj 
prázdnou sklenici. Nalijeme 
vodu do sklenice a šipka se 
obrátí.



Pokus s vejci
Potřeby:  2 kelímky nebo sklenice, 
2 vejce, sůl, voda, lžíce

Postup: Do prvního kelímku s 
vodou vložte vejce. Do druhého 
kelímku přidejte cca 5 lžic soli, 
zamíchejte. Poté vložte druhé 
vejce. Chovají se obě vejce 
stejně?

Změna hustoty vody pomocí soli. 



Plavající obrázky
• Potřeby: fixa na tabuli (za sucha stíratelná), talíř, vlažná voda
• Postup: Na talíř nakreslíme fixou různé obrázky – postavičky, květiny, 

zvířátka, tak aby jejich obrys byl silný, nepřerušovaný. Na talíř nalijeme 
vlažnou vodu. NE přímo na obrázky. Obrázky by se měly odlepit a začít 
plavat po talířku. 

• Video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QTELJuTSJhE&fe
ature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QTELJuTSJhE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QTELJuTSJhE&feature=emb_logo


Zdroje obrázků
• Pokus s majoránkou https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus20.htm
• Ubrousek pod vodou https://vida.cz/blog/samavoda
• Kouzelná kapalina https://www.i-creative.cz/2016/04/28/kouzelna-kapalina-pokus-pro-deti/
• Krystaly https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus15.htm
• Duha na talíři 

https://cz.pinterest.com/pin/601582462704557906/?nic_v1=1afzWOCnYl645%2FW0qVAnoL4f1%2FXrCoTIsN4zErqRag3TfO
GycG18J3GdbK9tR9%2Bb8D

• Bublinový had http://www.sikovny-cvrcek.cz/bublinovy-had
• Optický klam https://www.matfyz.cz/clanky/437-fyzikalni-pokus-lom-svetla#!video
• Pokus s vejci  https://tn.nova.cz/clanek/4-zabavne-experimenty-ktere-zabavi-vase-deti.html
• Plavající kresby https://nasedeticky.sk/predskolaci/pokusy-a-experimenty/9153/deti/

https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus20.htm
https://vida.cz/blog/samavoda
https://www.i-creative.cz/2016/04/28/kouzelna-kapalina-pokus-pro-deti/
https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus15.htm
https://cz.pinterest.com/pin/601582462704557906/?nic_v1=1afzWOCnYl645%2FW0qVAnoL4f1%2FXrCoTIsN4zErqRag3TfOGycG18J3GdbK9tR9%2Bb8D
https://cz.pinterest.com/pin/601582462704557906/?nic_v1=1afzWOCnYl645%2FW0qVAnoL4f1%2FXrCoTIsN4zErqRag3TfOGycG18J3GdbK9tR9%2Bb8D
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