
Svůj pokus si zkus 

Každoročně v rámci témat výchovně vzdělávací práce s dětmi dělají pedagogové také spoustu 

pokusů, ať už zcela jednoduchých a vztahujících se k jevům běžného denního života, nebo i 

těch malinko náročnějších, kdy už je třeba pokus více promyslet, připravit a ne vždy je jisté, 

jestli se povede. V tomto školním roce jsme se domluvili, že se pokusíme tyto pokusy dělat více 

koncepčně, zkusit je zaznamenat a zjistit, co všechno děti vlastně zvládnou. Součástí byla i 

možnost návštěvy Techmánie a planetária. 

Děti zkoušely svoje znalosti, řešily různé logické problémy, zkoumaly, objevovaly, 

spolupracovaly a poznávaly prakticky, jak, co a proč funguje. 

Prakticky proběhly v Srdíčkové třídě tyto pokusy: 

• Poznávání smysly - co je hladké a co píchá (hmatové hry s ježkem a kabátkem 

kaštanu) 

• Pokusy s mícháním barev - kouzlení s barvami a tvoření z nich (podzim) 

• Rozfoukané obrázky - pokusy s dechem (směr, síla, vlhkost, ...) při tvoření 

rozfoukaných obrázků (dechové hry) 

• Vzduch a vítr - co létá, co se vznáší, co se tvoří (pokusy s různými věcmi - létají, padají, 

nesou se vzduchem - proč, co funguje, jak je to možné) 

• Foukání - do listů, šátků, s bublifukem 

• Létání s drakem papírákem - co je třeba, aby létal 

• Pokusy s vodou - koloběh vody, zapouštění do mokrého podkladu (kapky, proud, vodní 

plocha) 

• Pokusy s ohněm (vánoční svíčky - plamen) - pouze s pedagogem, odvozování, co hoří a 

co ne a proč 

• Co se stane s ohněm bez vzduchu? - co se děje, co uhasí plameny 

• Oheň - čím slouží a čím je nebezpečný 

• Sníh a jeho vlastnosti - co se dá se sněhem a ze sněhu dělat (koule, stopy, otisky, jak 

působí teplo,...), jak vypadá vločka 

• Led a mráz - jak se tvoří rampouchy (pozorování), co dokáže led (tvrdost, pevnost, 

klouzání, tání,...) 

• Rovnováha - cvičení a balanční aktivity, koordinace těla a uvědomění si nutnosti 

kompenzace pohybu 

• Stavby z různých stavebnic - pokus-omyl-odhad-zkušenost - zatloukání, šroubování, 

sestavování, zasouvání, manipulace 

• Gravitace - létání ptáků, hmyzu, motýlů (shody a rozdíly, pohyb), co padá, co létá 

• Vlaštovka z papíru - skládání, létání, co ovlivňuje délku letu (plocha, velikost, tvar,...) 

• Ptáci Online - pozorování reálných procesů ve světě a přírodních principů 

• Kouzlení - zkoušení různých výtvarných technik - zapouštění, vymývání, ředění a další 

efekty barev i tuše  



• Žížalník - pozorování reálných procesů v přírodě, vznik cest, napodobování 

• Vstávej semínko - praktické pokusy s rostlinami (vliv světla, tepla, vláhy, živin, ...), 

pozorování růstu, co se děje se semínkem (průhledné kelímky) 

• Pracovní pokusy - kašírování, vyšívání, otisky 
• Motýlí svět - přímé pozorování procesů v přírodě, stádia života a vývoj motýla (fáze) 

Ověřily jsme si, že děti tyto objevné a výzkumné činnosti velmi zajímají, baví a rádi zkoušejí, co 

lze a co nelze a co se stane, když ... Pokoušely jsme se zapojit i rodiče a kamarády, což se někdy 

více, někdy méně dařilo. 

V příštím školním roce budeme obdobně v pokusných a objevných činnostech pokračovat, a to 

i formou návštěvy Tech mánie, kterou plánujeme uskutečnit na podzim.  



 

Ptáček máček 
 

ptačí budka... 

Vyhodnocení projektu „SVŮJ POKUS Sl ZKUS“ pro školní rok 2017/2018 

Kvítečková třída 

V rámci vzdělávacího plánu pro školní rok 2017/2018 jsme se v Kvítečkové třídě 

zapojili do projektu „Svůj pokus sí zkus“, kdy dětí formou hry pozorovaly různé jevy, 

změny a pokusy s přírodními zákony. Posilovaly tím hlavně přirozené poznávací city a 

utvářely si pozitivní vztah k přírodě a úctě k životu. Součástí projektu bylo několik 

hlavních témat pro oblast zkoumání a to: Ptáci on-line, Motýli, Hlemýžď, 

Mšice/berušky. Mimo tato témata se děti setkaly i s gravitačním zákonem, pokusy s 

táním a mrazem, vodou, barvami, klíčením, fázemi růstu a dalšími. 

Ptáci on-line 

• seznámení s životem sýkory koňadry, pozorování hnízdění v průběhu celého 

procesu narození mláďat pomocí online kamery v hnízdě 

• vyhledávání v dětských encyklopediích o životě ptáků 

• výtvarné a pracovní činnosti jako: ptáček máček-nasypání máku na obrázek s 

ptáčkem, keř s hnízdem sýkory zdobený mechem a větvičkami, seznámení 

s přírodními materiály a jejich vlastnostmi, hmatová hra s hlazením ptačích 

peříček a plyše 

• zpívání písniček na téma kos, sova Matylda, poslech hlasu ptačího zpěvu, 

dechová cvičení s peříčky, 

• předmatematické činnosti - počítání nakladených vajíček, vylíhnutých mláďat, 

krmení - třídění, úhynu, čištění hnízda a konečné vylítnutí z hnízda  



Motýli 

• seznámení s fázemi líhnutí motýla - vajíčko, larva, kukla, motýl* 

• vyhledávání v dětských encyklopediích různé druhy motýlů a hlavně ve třídě 

pozorovanou Babočku bodlákovou, na chodbě školy pak Martínáče dubového 

• děti dělaly pokusy s mícháním temperové barvy, kdy obtiskávaly barevné 

plochy, které tvořily motýlí křídla, dále motýli z ubrousků a kolíčků 

• pozorování líhnutí - předmatematické představy- 9 motýlů z 10 larev se vylíhlo - 

kolik dní trvalo líhnutí, kolík za den přibylo novým motýlů 

• krmení motýlů cukerným roztokem, krájeným ovocem - pomerančem 

• pokusy s brčkem - pozorování, jak sosají motýlí nektar, děti se učily pří sosání 

brčkem rozeznávat několik druhů chutí - sladké, slané, kyselé, bez chuti 

• pohybové hry na motýly - s kolíčkovýmí motýli pokusy na lehkost materiálu 

(gravitační síla), proudění vzduchu, foukání do motýlů 

• vypouštění motýlů na zahradě MŠ - pozorování oteplování organismu motýla a 

schopnosti létat - sušení křídel na slunci 
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Hlemýžď 

• pozorování hlemýždě při krmení - má hlemýžď zuby? Nemá, ale jazyk má jako 

struhadlo/pilník. Do sklenice děti daly barevný papír a rozkrojené jablko. 

Sledovaly průběh krmení (na barevném papíru se objevily vroubky a jablko 

mělo na sobě stopy jako po struhadle). Druhý den se děti přesvědčily, že 

hlemýžď opravdu sežral i barevný papír (barevné výkaly). 

• děti v rámci pracovních činností modelovaly hlemýždě, práce s teplou a 

studenou modelínou - rozdíl ve vlastnostech materiálu 

• vyhledávání v dětských encyklopediích informace o životě různých druhů 

hlemýžďů  



 

y 

Mšice/berušky 

• vyhledávání mšicí a berušek (slunéčka sedmitečného) na zahradě MŠ 

• pokusy s hmyzem - do sklenice děti nasbíraly větvičky z růží plných mšic a k 

nim děti připustily 2 berušky, pozorovaly, co se bude dít. Některé mšice se 

pustily větviček a zkoumaly prostředí sklenice, některé mšice lezly po sklenici. 

Berušky se nejspíš krmily mšicemi, ale počet jsme nemohly nijak zaznamenat 

pouhým okem, děti mohly použít pro pozorování lupu - optika. 

• v rámci pracovních činností děti skládaly papírové berušky, počítaly berušce 

tečky a kreslily dle schopností správný počet berušce na kabátek 

• děti se seznámily pomocí dětské encyklopedie s různými druhy slunéček - 

počítaly různé počty teček, porovnávaly barvy 

ZÁVĚR 

Všechny pokusy, které děti během celého projektu vyzkoušely, byly přínosem pro 

jejich vzdělávací činnost, obohatily děti o zkušenost, kterou mohou do budoucna využít 

při dalších setkáních s přírodními jevy a zákonitostmi. I v útlém věku je tato zkušenost 

velmi cenná, protože děti přirozenou cestou hry, pozorování a poznávání zjišťují a učí 

se, jak si příroda poradí. Zájem o věc, prožívání změn a jevů při pokusech, zapojení 

všech smyslu a emocí, to vše děti obohacuje a zároveň baví. Děti zejména zaujaly 

pokusy s ledem, barvami a s motýly. Do budoucna bychom se rádi do podobných 

projektů opět zapojili. Vzhledem k cílům našeho ŠVP je to přirozená a jedna z 

nejzábavnějších forem vzdělávání. 

  



Projekt „Svůj pokus si 
zkus‘( 
ve Sluníčkové třídě 
Školní rok 2017/2018 

I v průběhu letošního školního roku jsme měli možnost poznávat svět kolem nás prostřednictvím pokusů. 

Jsou to aktivity, které nás vždycky nejprve překvapí, donutí nás zkoumat, pozorovat a přemýšlet a 

nakonec nás zlákají, vše nové sí vyzkoušet. 

Rádi bychom Vám některé ukázali... 

pokus: ZKOUMÁNÍ OVOCE A ZELENINY 
POMOCÍ BARVY 
integrovaný blok ŠVP: Země 

• rozkrojené části ovoce a zeleniny 

jsme štětcem potírali temperovou 

barvou 

• otiskávali jsme na předem vystřižený 

„talíř" 

• pozorovali jsme a zkoumali otisk 

jednotlivých částí 

pokus: FROTÁŽPODZIMNÍHO LISTÍ 
integrovaný blok ŠVP: Země 

• nasbírali jsme při vycházkách a na naší zahradě 

zajímavé podzimní listy 

• list jsme rubovou stranou dali pod tenký papír 

• papír jsme přejížděli na plocho poleženou 

voskovkou 

• pozorovali jsme, jak se nám pod rukama 

objevuje barevný list 

pokus: SÁDROVÉ ODLITKY 
integrovaný blok ŠVP: Země 

• tento pokus se skládá ze dvou částí Nejprve 

zkusíme otisknout vybrané přírodniny do modelíny. 

• je důležité zpracovat kuličku modelíny důkladně 

mezi rukama, aby změkla 

• zkoušíme zatlačit přírodniny do modelíny   



Tady už máme připravené otisky přírodnin. Nejlépe se nám povedl 

otisk skořápky od ořechu, kůra stromu, spodní část šišky. 

Teď je třeba rozdělat sádru. S tím nám pomohla paní učitelka. 

• Rozděláme prášek sádry a vodu do hustější kašičky 

• Nalijeme do připravených „mističek" z modelíny 

• Všimli jsme si, že sádra postupně začíná sama 

houstnout 

• Zaujalo nás a překvapilo, že při zasychání sádra hřeje 

• Nakonec odlitky vyloupneme z modelíny 

Strukturu přírodnin na odlitku ještě zvýrazníme pomocí 

nastrouhané křídy a 

štětce. 

pokus: ČERTOVSKÝKOTEL integrovaný blok ŠVP: Oheň, 

Vzduch 

• Jednu z našich vánočních tradic - téma čertíků a pekla, 

jsme využili k povídání o nebezpečí ohně 

• Pomocí umyvadla s vodou a malých plovoucích svíček 

jsme si vytvořili „čertovský kotel" 

• Posílali jsme jednotlivé plamínky (svíčky) pomocí dechu kamarádovi, postupně jsme zjišťovali, 

jakou intenzitou dechu je třeba fouknout, aby se svíčka nesfoukla nebo nepotopila 

• Povídali jsme si o tom, kdy je oheň 

užitečný 

pokus: JAK CARUJE ZIMA 
integrovaný blok ŠVP: Oheň - Světlo 

• Pracovali jsme se světelnou i „malovací" 

pískovničkou 

• Nejprve jsme si lupami prohlédli naše 

zamrzlá okna; vyzkoušeli jsme si, že 

teplem ruky námraza na oknech mizí... 

• Povídali jsme si, které barvy jsme na 

námraze viděli 

• Na světelnou pískovničku jsme pokládali různobarevné fólie a 

pozorovali, jak se barvy mezi sebou míchají 

Barevnou plochu máme hotovou a můžeme pokračovat v dalším tvoření:

 '' 

• světelný panel překryjeme pískovničkou s krupicí uřčenou na malování 

• Prstem, tvořítky různých tvarů malujeme a vymýšlíme „námrazu" na 

okně, zkoušíme napodobit mrazíky



pokus: VELIKONOČNÍ OSENÍ 
integrovaný blok ŠVP: Voda 

• Jako každý rok jsme i letos dodrželi tradici sázení 

velikonočního osení 

pokus: VOLÁ, VOLÁ VLOČKU VLOČKA 

integrovaný blok ŠVP: Voda 

• Začalo nám sněžit a nás zaujaly vzduchem poletující 

vločky. 

• Z papíru rádi skládáme a prostřiháváme vločky a tak nás 

napadla otázka: Jsou vločky opravdu tak pravidelné?" 

• Zkusili jsme si vločku chytit a prozkoumat pod mikroskopem. 

• Hledali jsme i v knížkách a encyklopediích. 

• Nakonec jsme si vyzkoušeli kouzlit zmizíkem - natřeli jsme si podklad 

(čtvrtku) modrým inkoustem a zmizíkem jsme tvořili čárky, tečky kroužky a spojovali 

do vloček. Snažili jsme se zachovat jejich 

pravidelnost 

pokus: ZIMNÍ KRAJINA integrovaný blok 

ŠVP: Voda 

• Vyzkoušeli jsme si, jak můžeme 

malovat pouze jednou barvou a budou znát 

všechny detaily 

• Nejprve jsme si připravili barvy - pomocí bílé a černé 

jame si namíchali další odstíny modré, kterými budeme 

malovat. Pozorovali jsme, kolik je potřeba přidat bílé a 

kolik černé barvy zjistili jsme, že černá je jako tma, ráda 

barvičky schovává. 

• Nakonec jsme si namalovali krásné domečky a paneláky 

a sestavili společné město (pozorovali jsme, jak se 

jednotlivé odstíny překrývají, zjistili jsme, že je potřeba 

podklad nechat nejprve zaschnout) 

pokus: JAK LÉTAJÍ MOTÝLCI 
integrovaný blok ŠVP: Vzduch 

• V tematickém bloku „Létající drahokamy" jsme vyzkoušeli několik 

pokusů s dechem a větrem 

• Nejprve jsme použili brčka - foukali jsme kuličku z papíru po 

stole do branky (kamarád brčkem a foukáním bránil), foukali jsme 

kuličku slalomovou dráhou, zkoušeli jsme pomocí brčka a dechu 

zvednout a přenést ubrousek 

• Ubrousek jame foukali nejprve v prostorách třídy, zkoušeli jsme, 

jak dlouho ho udržíme ve vzduchu 

• To samé jsme zkoušeli i na zahradě a porovnávali jsme, 

kde ubrousek létal lépe a proč 

• Z ubrousku a brčka jsme sestavili motýlka, pozorovali 

jsme na jeho křídlech proudění větru ->učili jame motýlka létat 

 

 

 

  



Techmania 
Science Center 

Jako správní hudebníci jsme hráli písničku na dřevěné klaviatuře 

podle not, které se nám ukazovaly na obrazovce. 

• zkoumali a pozorovali jsme vliv vody na růst semínek 

• Zaseli jsme semínka obilí do plastových květináčků 

• Většinu jsme zalévali, ale některé jsme nechávali bez 

zálivky 

• Pozorovali jsme, kde semínka rychleji vyklíčí a narostou 

a kde naopak „spí" v zemi déle 

• Díky průhledným kelímkům jsme měli možnost 

pozorovat lupou i kořenový systém rostlinek 

pokus: ROZKVETLÁ LOUKA 
integrovaný blok ŠVP: Voda 

• Vyzkoušeli jsme si, co dokáže voda s papírem 

(povrchové napětí vody, prosakování papírem) 

• Nejprve jsme si vystřihli kytičky ze zbytků barevných 

papírů 

• Stříhali jsme tak, aby byly od sebe oddělené 

jednotlivé okvětní lístky. Ty jsme potom přeložili do středu 

květiny - „poupátko" 

• Jednotlivá poupata jsme pokládali do vody tak opatrně, aby na vodě ležely a nepotopily se 

• Pozorovali jsme, jak se začínají postupně otvírat, rozkvétat (papír postupně nasával vodu) 
• Nakonec jsme měli před sebou „rozkvetlou louku" 

Návštěva Techmánie 

Na závěr jsme si zahráli v plzeňské Techmánii na vědce. Navštívili 

jsme program „MALÁ VĚDA" 

Nejprve jsme si zahráli na hudební 
skladatele. 

Sestavili jsme pomocí barevných 

kamenů jednotlivé melodie, nasadili 

jame si sluchátka a přehráli jsme 

sestavenou melodii. Přeskládáním 

barevných kamenů jsme mohli 

skladbu měnit.  



Další hudební koutek byl vybavený různě dlouhými a různě 

barevnými hůlkami. Podle předlohy (barevně odlišených not) jsme 

paličkou vyťukávali „melodii" písničky. 

U pohádkového hradu jsme měli možnost vyzkoušet repliku 

starověkého jeřábu. Ten zajímal nejvíc kluky. 

Nakládali jsme velké odlehčené kvádry na plošinu, některý z kluků 

vlezl do dřevěného sudu a vlastním pohonem zvedal plošinu s 

„kameny" do výšky hradeb, kde už na ně čekali stavitelé. 

Své stavitelské dovednosti jsme si vyzkoušeli i na dřevěných kostičkách. Snažili 

jsme se stavět nejen věže tak, aby nespadly. Zkoušeli jsme cihličky skládat a 

sestavovat i do zaoblených tvarů (koloseum) 

Svoje sportovní dovednosti a šikovnost 

jsme si procvičili na trenažéru při 

pádlování na lodičce. Rovnováhu jsme 

zkoušeli při přecházení příkopu po laně. 

Vyzkoušeli jsme si i to, že náš hlas 

může „cestovat". Posílali jsme si vzkazy dlouhými 

rourami, upevněnými na stěně. Na jednom konci 

posílala pusa slovíčka a na druhém poslouchaly 

ouška, co docestovalo plastovou rourou. 

 

 

 

 

 

Naši trpělivost jsme si mohli vyzkoušet na stroji s hodinami. Točením jsme poháněli šroub a přemisťovali 

jsme míčky do jednotlivých pater labyrintu. Bylo zajímavé pozorovat, kudy míček putuje a kde se objeví. 

 

Návštěvu jsme si moc užili a těšíme se na další návštěvu. Jaké další pokusy nás asi čekají?  



Projekt „ Svůj pokus si zkus „ 

Motýlková třída 

• děti se v průběhu celého školního roku seznámily ze základními pravidly 

dovedností a návyků při činnostech 

• snažili jsme se podpořit u dětí zájem o technické aktivity 

• utvořit vztah k práci, pracovním činnostem 

• zařadili jsme různé pokusy - proměny vody, zapouštění barev, míchání barev, 

malování nohou a rukou - hádej, co se objeví na obrázku, foukání brčkem... 

• hry, kde děti sestavovaly, spojovaly a vytvářely různá soustrojí, stroje a 

konstrukce 

Interaktivní program na školní zahradě 
„ Dešťovka je náš kamarád „ 

Tento program, seznámil malé badatele, jak se voda z nebe chová a proč je 
dobré ji chytat. Po seznámení v kruhu, poznávaly děti drobná zvířata ukrytá na 
zahradě, pak hledaly, kde všude je na zahradě voda, vyzkoušely co udělá vítr s 
listím, různé pokusy s hlínou 

Paleta barevných skvrn 

• míchání základních barev, 

sledování co vznikne, když 

smícháme dvě c barvy 

dohromady 

Pokusy s barvou 

• v rámci projektu „Potenciál a přínos humoru ve W předškolního vzdělávání“ si děti 

na školní zahradě zkusily na prostěradlo vytvořit obraz- pomocí otisků rukou a 

barevných šlápot, po dokončení vymýšlely, co na obraze vidí nebo co jim 

připomíná



Kouzla se vzduchem - pokus 

Pomůcky - pingpongový míček, čtvercový stůl 

• děti si vyzkoušely vždy po čtyřech pokus 

• každé dítě dostalo jednu stranu stolu 

• do středu stolu jsme vhodily pingpongový míček 

• každý z dětí si bránilo svou stranu stolu 

• děti mohly používat jen svůj dech 

• komu propadl míč na jeho území na zem, dostal gól. 

Barevné bubliny 

• foukání brčkem do mýdlové vody, co se stane, když foukneme málo, hodně... 

• přidali jsme barvy a čekali, co bubliny udělají s barvou 

Pokusy s vodou 

• děti kreslily černou tuší, kresbu obtáhly klovatinou a vybarvily rozmazávacími 

křídami 

• po zaschnutí omyly obrázek vodou a čekaly, co se s obrázkem stane 

 

Proudění vody - pokus 
Pomůcky - plastové láhve, plastová stébla, průhledné hadičky, obarvená voda 
(inkoust, barva, šťáva...), tavná pistole, větrník, mlýnek 

• z lahví, slámek a hadiček děti sestavily „vodovod”. Dbaly na to, aby voda 
mohla proudit samospádem. Spoje zpevnily tavnou pistolí. Na konci 
nainstalovaly větrník, který proud vody roztáčel. 

• společně pozorovali, jakým způsobem voda proudí. 
• Závěr: děti zjistily, že voda vždy teče z kopce dolů a ne naopak, což si ověřili 

při procházce v okolí školy.

 



Mrznutí - pokus 

Pomůcky - dvě plastové láhve, papírové samolepky, voda, mraznička 

• do obou lahví jsme nalili stejné množství vody 

• lahve jsme položili na ležato a označili hladinu samolepkou 

• jedna láhev zůstala v teplé místnosti a druhou jsme umístili do mrazničky. 
• další den jsme láhev z mrazničky vyndali a porovnali výšku vody v obou lahvích 

- obě láhve při tom musí opět ležet. 

Závěr: 

• Pro děti bylo poznávání okolního světa prostřednictvím pokusů atraktivní. Během 

realizace byl kladen důraz na vzájemnou komunikaci a spolupráci všech dětí. 

Byly vedeny k uplatňování vlastního názoru ve skupině. Vytyčený cíl - 

probouzení přirozené zvědavosti a zájmu - se podařil naplnit. V průběhu 

celého projektu bylo nezbytné mít veškerou organizaci předem promyšlenou a 

mít rovněž nachystány všechny potřebné pomůcky. Aby práce byla bezpečná 

a zároveň si ji mohly vyzkoušet všechny děti, bylo nutné pracovat v menších 

skupinách. Ostatním dětem byly v této době nabídnuty činnosti, jenž 

nevyžadují spoluúčast pedagoga. Nejvíce děti nadchly pokusy s vodou, 

prováděné při pobytu venku. 


