Výukové materiály

Název: O co nejvyšší věž
Téma: Pevnost, stabilita, síly
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Jak se co dělá – Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje)

Předmět (obor): prvouka a přírodopis
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída, případně i starší
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Specifický cíl: vyzkoušet praktické aplikace týkající se pojmu stabilita, procvičit svou manuální
zručnost, naučit se formulovat závěr na základě praktické činnosti

Seznam potřebného materiálu:
Stavební materiál pro každého žáka či dvojici: špejle, papíry, čtvrtky papíru, samolepky/lepenka,
nafukovací balónek, gumičky, korkové zátky, provázek, nůžky
Pro lektora: svinovací metr nebo dlouhé pravítko, obrázky různých konstrukcí věží (viz příloha),
pracovní list
Pro každého žáka/dvojici: PET láhev, hrouda (3–4 kousky z nového balení) modelíny, voda, pracovní
list
Pro doplňkové aktivity: papíry, pastelky

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Stavba různých konstrukcí věží a jejich porovnávání
Zkoumání stability vysokých staveb na modelu PET láhve

Anotace:
Tato aktivita je zaměřena na zkoumání stability. Nejdříve žáci staví z dodaného materiálu co nejvyšší
věž, která ale musí stát ještě v době měření. Pak porovnávají rozdíly v konstrukcích a snaží se najít
základní principy platné pro stavbu stabilní vysoké věže. Ve druhé části si základy stability ověřují na
pokusech se dvěma PET lahvemi.

Harmonogram výuky:
1. část – Stavba věže
potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

—

Sdělí žákům
pravidla soutěže,
případně pomůže
s rozdělením do
skupinek.

Rozdělí se
do skupinek.

—

Příprava
stavebního
materiálu

Učitel cca
10 minut
před
hodinou

—

Učitel předem
připraví stavební
materiál pro
každého
žáka/dvojici.

Žáci staví věž
podle zadaných
podmínek.

30 min.

Stavební
materiál viz
pomůcky

Sleduje žáky při
stavbě, v případě
problémů pomáhá.

Staví věž, na
konci vymýšlí její
jméno a popis.

10 min.

Pro učitele:
svinovací metr
nebo delší
pravítko, tabule
na zápis
výsledných
výšek

Měří výšky
jednotlivých věží,
moderuje
prezentace žáků.

Představí svou
věž.

10 min.

Pracovní list
O nejvyšší
a nejhezčí věž

Vyhodnotí nejvyšší
a nejkrásnější věž,
odmění, pochválí
všechny stavitele.

Své závěry
zapíšou do
pracovního listu.
Hlasují
o nejhezčí věž.

Prezentace
výsledků

5 min.

Každý
žák/skupina
představí svou
věž, učitel změří
výšku.

Vyhodnocení
výsledků

Motivace
k soutěži,
úvodní povídání

Předlaboratorní
příprava

čas

Praktická
(badatelská)
činnost

Úvod do
tématu
– motivace

náplň práce

Hlasování
o nejkrásnější
věž,
vyhodnocení
obou kategorií,
odměna

Domácí úkol pro žáky:

Není.

Harmonogram výuky:
2. část – Stabilita věže

Úvod do
tématu
– motivace

5 min.

Příprava
pomůcek
a pracovních
listů

Učitel
5–10
min. před
hodinou

Zkoumání
stability různě
zatížených PET
lahví

Vyhodnocení
výsledků

Prezentace
výsledků

Úvodní
povídání:
stabilita
reálných
rozhleden

Předlaboratorní
příprava

čas

Praktická
(badatelská)
činnost

náplň práce

Shrnutí výsledků
a závěrů ze
zkoumání

Shrnutí závěrů,
uzavření
zkoumání

Domácí úkol pro žáky:

15 min.

5–10
min.

5 min.

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

—

Diskutuje se žáky
o stabilitě
reálných
rozhleden, sdělí
jim úkol.

Žáci si rozeberou
pomůcky
a pracovní listy,
případně se
rozdělí do dvojic.

—

Učitel předem
připraví pomůcky
pro každého
žáka/dvojici.

—

Viz pomůcky

Sleduje žáky při
práci, případně
pomáhá,
vysvětluje.

Žáci porovnávají
stabilitu různě
zatížených věží.

—

Moderuje diskuzi
žáků o stabilitě
jednotlivých
způsobů zatížení
PET lahví.

Prezentují své
závěry ze
zkoumání.

Společně s žáky
shrne pozorování.

Své závěry
zapíšou do
pracovního listu.
Shrnou společně
své pozorování,
uzavřou práci.

Pracovní list
O nejstabilnější
věž

Není.

Přípravy pro učitele
1) Stavba věže
Úvod
Vzpomeňte si, jaké věže jste viděli. Jak vypadají? Jak byly vysoké? Teď jste
se stali konstruktéry věží. Vaším úkolem je postavit co nejvyšší věž (která je
ale schopna sama stát). Ale pozor, k dispozici máte jen věci, nad kterými by
zedník ohrnul nos!
Pozn.: Úvod by měl sloužit jen jako uvedení do tématu, žákům by neměl
napovědět příliš mnoho. Nehodí se proto ukazovat fotky reálných
konstrukcí apod. (ty se hodí až do závěrečného vyhodnocení). Na to, jak
postavit stabilní věž, by žáci měli přijít až v průběhu stavby.

Úkol pro žáky
Z daného materiálu postav co nejvyšší věž, která je schopna sama stát.
Pozn.: Dle volby lektora lze dovolit přilepení základny k podložce. Jako doplňkovou kategorii lze vyhlásit
nejhezčí věž.
Pomůcky
Stavební materiál: špejle, papíry, čtvrtky, samolepky/lepenka, nafukovací balónek, gumičky, korkové
zátky, provázek, nůžky…
Pozn.: Stavební materiál je na volbě lektora – jako základ věže je potřeba dětem dát dostatek špejlí (cca
20 na žáka), objevují se i věže ze slepených čtvrtek (cca 6–8 na žáka); dále by žáci měli mít k dispozici
dostatek spojovacího materiálu – provázek, lepicí štítky či lepenku, případně gumičky; současně je
vhodné dát žákům i zdánlivě zcela nepraktický materiál na stavbu, podle toho, co má lektor ve skříni.
Pro lektora na vyhodnocení výšky staveb: delší pravítko nebo svinovací metr

Závěrečné vyhodnocení
Podívejte se na všechny postavené věže. Co mají společného, v čem se liší? Jak jste museli svou věž
postavit, aby držela a nepadala? Znáte nějakou reálnou věž, která je v některých věcech podobná
některé z postavených? V čem se jí podobá, v čem se liší?
Podívejte se na obrázky některých reálných věží a rozhleden. Podobá se některá z nich té, kterou jste
postavili?

Komentáře pro učitele
x

Žáci staví samostatně nebo ve dvojicích, čas by měl být omezen (a dopředu znám,
obvykle cca 30 minut).

x

Věž se musí samostatně udržet; pokud je šikmá, měří se kolmá výška od základny.

x

Po dokončení stavby je vhodné udělat přehlídku – každý žák/dvojice své věži vymyslí
jméno, které ji charakterizuje, a řeknou o ní 2–3 věty. Lektor současně změří její výšku.

x

Nejhezčí věž je vhodné zvolit hlasováním, např. ke každé věži je dán kousek papíru, žáci
je obejdou a udělají čárku na papír k jimi zvolené věži. Příp. se žáci sami postaví k té věži,
kterou chtějí zvolit.

x

Vítěze obou kategorií lze odměnit drobnou sladkou odměnou.

x

Obrázky pro porovnání staveb s reálnými věžemi jsou v příloze, další si samozřejmě
může lektor najít podle potřeby.

x

Varianta: Má-li lektor na aktivitu dost času, lze nechat žáky hádat, jak se věže či rozhledny
zobrazené na obrázcích jmenují a kde případně leží (řešení je uvedeno u obrázků).

2) Stabilita věže
Úvod
Byli jste někdy na rozhledně, která se ve větru kymácela? Jak taková věž vypadá? A co naopak věž, která
stojí i v nejsilnějším větru pevně? Pojďme se podívat, které věže stojí pevně a které hrozí kýváním…

Úkol pro žáky

S pomocí pracovního listu porovnejte stabilitu různě zatížených lahví.

Pomůcky:
Pro každého žáka/dvojici: PET láhev, hrouda modelíny, voda, pracovní list, psací potřeby

Poznámky pro učitele:
x

Stabilita tělesa je dána prací, kterou je nutno vykonat na překlopení tělesa. V našem případě
bude stačit porovnat síly, kterými je potřeba do PET láhve v daném místě (např. uprostřed nebo
u hrdla) zatlačit, aby se překlopila.

x

Aby byla věž stabilní, měla by mít pokud možno širší základnu – PET láhev stojící „vzhůru
nohama“ je poměrně málo stabilní. Stejně tak je ku prospěchu stability láhev u základny zatížit –
např. do ní nalít vodu. Naopak stabilita láhve se zhorší, pokud láhev zatížíme nahoře.

x

Z reálných věží jsou stabilní ty, které mají vzhledem ke své výšce nejširší základnu – na obrázcích
je poměrně stabilní 2., 3. a 5. věž, naopak málo stabilní jsou 1. a 4. Čtvrtá je hodně úzká, první
má navíc ještě konstrukci na špičce.

x

Žáci by měli dojít k tomu, že např. „PET láhev s modelínou se překlopí snadno“, zda lektor doplní
teoretické pozadí, záleží na vyspělosti žáků. Závěry je vhodné se žáky diskutovat společně ve
skupině poté, co každý žák/dvojice doexperimentují a vyplní pracovní list.

Objevila se obě řešení.

Další část, povídání o rozhlednách a jiných věžích, už zase probíhá velmi dobře. Na tabuli připevníme
několik věží (viz příloha) a povídáme si o tom, která z nich je stabilní a proč. Žáci většinou dobře
spolupracují, některé věže umí i pojmenovat a přidávají i pěkné vyprávění z výletů se třídou či rodinou.

Láhev tvarem docela dobře odpovídá věži – je mnohem vyšší než širší. Kdy byla láhev nejstabilnější?
Podívejte se na následující obrázky a rozhodněte, které věže jsou stabilní (stojí pevně, nekymácí se ve
větru) a které jsou stabilní méně.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení

Reflexe po hodině
I když některým skupinám spadla věž až těsně před měřením a byly samozřejmě zklamané, nevzdaly
se a pokusily se ji vylepšit o přestávce. Nejčastěji opravovaly základny.
Aktivitu, která je zaměřena na stabilitu lahví, doporučujeme zadat do skupin. Pokud pracuje každý
sám, je velmi hlučná a je komplikovanější kontrolovat, zda pokus probíhá dobře.

Navazující a rozšiřující aktivity
x

Nechat žáky nakreslit jejich postavenou věž či některou z reálných věží podle obrázků.

x

Vyhlásit soutěž o nejkrásnější nakreslenou věž, která je ale stabilní.

x

Vymyslet „příběh věže“ – povídání o jejich postavené věži, o tom, kde by mohla stát…

Příloha
Možné typové věže (další obrázky si lektor samozřejmě může připravit dle své volby):
Praha (zleva Žižkovská televizní věž, Staroměstská mostecká věž, Petřínská rozhledna):

ČR (zleva Štramberk, Hluboká nad Vltavou, Ještěd):

