Výukové materiály

Název: Mosty přes údolí
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. stupeň ZŠ, případně i starší
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Specifický cíl: seznámit se s různými typy mostů z hlediska jejich konstrukce a nosnosti, procvičit si
manuální zručnost, diskutovat o daném problému se spolužáky i učitelem, své řešení ověřit pokusem

Seznam potřebného materiálu:
Pro každého žáka či dvojici:
– stavební materiál: proužky papíru široké cca 3–4 cm a dlouhé na výšku papíru A4 (spotřeba
může být poměrně velká, i 15 či více proužků na žáka/dvojici)
– izolepa či lepicí štítky (příp. lepidlo), nůžky
– dvě podpěry (dvě libovolné stejně vysoké věci, které mají rovnou horní stranu. Osvědčily se
např. hrací kostky, dřevěné kvádry, poslouží i stejně vysoké knihy)
– pracovní listy, případně rýsovací pomůcky
Pro lektora: pravítko, závaží na kontrolu, tabule pro zápis dosažených zátěží, případně „náklaďák“

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Stavba různých konstrukcí mostů z papíru a jejich porovnávání

Anotace:
V aktivitě se žáci seznamují s různými konstrukcemi mostů, jejich pevností a s tím souvisejícím
určením – most pro nákladní auta musí vypadat jinak než jednoduchá lávka přes potok. V první
aktivitě žáci staví mosty z papíru a zkoumají jejich nosnost, druhá aktivita se věnuje některým
konkrétním konstrukcím reálných mostů.

Harmonogram výuky:
Stavba papírového mostu

—

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

Žáci jsou
rozděleni do
skupinek.

—

Úvod do
tématu –
motivace

činnosti žáků

Motivace
k soutěži, úvodní
povídání

5 min.

Předlaboratorní
příprava

činnost učitele

Příprava
stavebního
materiálu

Učitel cca
10 min
před
hodinou

—

Učitel předem
připraví stavební
materiál pro
každého
žáka/dvojici.

Praktická
(badatelská)
činnost

čas

Žáci staví most
podle zadaných
podmínek.

cca
35 min.

Stavební
materiál viz
pomůcky

Sleduje žáky při
stavbě, v případě
problémů pomáhá.

Žáci staví most,
průběžně si zkouší
nosnost mostu,
vylepšují.

Prezentace
výsledků

náplň práce

potřebné
vybavení
a pomůcky

Každý
žák/skupina
představí svůj
most a změří jeho
„nosnost“

Moderuje
prezentace žáků.

Změří nosnost
svého mostu.
Vyplní pracovní
listy.

Vyhodnotí nejlepší
most, pochválí
všechny stavitele.

—

10 min.

Závaží,
pravítko;
tabule pro
zápis
dosažených
zátěží

Vyhodnocení
výsledků

Pracovní listy

Vyhodnocení
soutěže, odměna

Domácí úkol pro žáky:

10 min.

—

Není.

Přípravy pro učitele
1) Stavba mostu z papíru
Úvod
Jak by měl vypadat most, po kterém může přejet náklaďák? A jak by určitě vypadat neměl? Teď jste se
stali staviteli mostů. Vaším úkolem je postavit most přes řeku, po kterém může projet co nejtěžší auto.
Ovšem k dispozici máte pouze nepříliš pevný materiál!
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).

Úkol pro žáky

Z proužků papíru postav co nejpevnější most přes řeku širokou 20 cm.
Obě podpěry musí stát na břehu, ve vodě nelze postavit žádný
podpůrný sloup. Čím těžší auto po mostě bude moci bez nehody přejet,
tím lépe!

Pomůcky
Stavební materiál: proužky kancelářského papíru široké cca 3–4 cm (a dlouhé na výšku papíru A4),
izolepa či papírové lepicí štítky, lepidlo; nůžky, dvě podpěry
Pravítka, případně tužky či další rýsovací pomůcky
Pro lektora na vyhodnocení: zátěž (závaží, písek, PET láhev s vodou…), nákladní auto – hračka
Poznámky k potřebným pomůckám:
Žáci nemají omezené množství proužků, je potřeba počítat s větší spotřebou a mít jich připravenou
rezervu. Obvyklá spotřeba na jednoho žáka/dvojici je 15 proužků i více.
Jako podpěry mohou sloužit dvě libovolné stejně vysoké věci, které mají rovnou horní stranu. Osvědčily
se např. hrací kostky, dřevěné kvádry, poslouží i stejně vysoké knihy.

Závěrečné vyhodnocení
Podívejte se na všechny postavené mosty. Jak se liší konstrukce pevných mostů od těch méně pevných?
Znáte nějaký reálný most nebo lávku, která se podobá některému z vámi postavených mostů?
Vzpomeňte si, jaké mosty či lávky běžně potkáváte – jak jsou postavené?

Komentáře pro učitele
x

Žáci staví samostatně nebo ve dvojicích, čas by měl být omezen (a dopředu znám,
obvykle cca 35 minut).

x

Žákům je v případě potřeby zátěž k dispozici, mohou samozřejmě průběžně zkoumat
nosnost svého mostu.

x

Nejmenší nutná délka mostu slouží k omezení velmi krátkých mostů (typicky např.
„most“ délky 2 cm), jejím účelem není odhadovat délku ani diskvalifikovat žáka za most
o 0,5 cm kratší. Proto je žákům pravítko k dispozici kdykoliv během stavby. Šířku řeky si
samozřejmě mohou jakkoliv označit apod. Současně je nejmenší délka mostu zvolena
tak, aby byla kratší než délka jednoho proužku papíru. U nejjednodušších konstrukcí tak
není potřeba proužky napojovat.

x

Z motivačních důvodů je vhodné, pokud po mostě opravdu přejede plně naložený
náklaďák. Z tohoto důvodu by lektor měl mít k dispozici hračku – náklaďák odpovídající
velikosti, do kterého lze naložit zátěž.

x

Vítěze soutěže lze odměnit drobnou sladkou odměnou.

x

Aktivita může být pro žáky ze začátku poměrně těžká, nějakou dobu zkouší různé
nepříliš vhodné konstrukce. Je na lektorovi, aby v takovém případě vhodně upravil čas
na stavbu.

x

Pokud žáci potřebují, samozřejmě mohou používat libovolné rýsovací pomůcky.

x

V rámci závěrečné diskuze lze žákům ukázat některé příklady typických reálných
konstrukcí (viz druhá část) a diskutovat s nimi, jak jsou udělané.

x

Některé možné konstrukce jsou na obrázcích v příloze. Pokud má lektor nějakou předem
vyrobenou, lze ji samozřejmě žákům po skončení stavby ukázat a diskutovat její pevnost.

x

Zajímavou otázkou do diskuze se žáky může být, proč je „klenba“ o tolik pevnější než
„lávka“. Žáci sami velmi rychle zjistí, že jen proužek papíru sloužící jako lávka neudrží ani
sám sebe.

Příloha 1: Ukázky některých konstrukcí papírových mostů

Obr. 1. Klenba

Obr. 2. Harmonika

Obr. 3. Příčná vzpěra

Obr. 4. Vodorovné válce

Obr. 5. Svislé válce

Příklady hodnocení mostů
Příklady toho, jak most vypadat nemá.

Má stát jen na sloupech po kraji, uprostřed nemá
být žádné další zpevnění.

Výtvarné práce na téma most

2) Reálné konstrukce mostů
Úvod

Cílem této části je porovnat postavené mosty s některými reálnými
konstrukcemi. Aktivita je vedena jako rozhovor učitele se žáky, případně
žáci vyplňují odpovědi na otázky v pracovním listě.

Pomůcky
Postavené modely některých reálných konstrukcí (v případě dostatku času lze modely nechat postavit
žáky), nákladní auto a zátěž (viz předchozí aktivita)

Vzorové odpovědi na otázky v pracovním listu

1) Krátké lávky jsou obvykle jen z vodorovně položených prken (což odpovídá jen vodorovně
položenému proužku papíru), silniční mosty musí mít pevnější konstrukci (používá se např.
klenba, ale i příčné trámy či různé zavěšené konstrukce). Stejně tak mívají silniční mosty často
podpůrné sloupy uprostřed.

2) Mezi rozdíly, které by žáci měli najít, patří: materiál (jeden je z kamene, druhý z betonu a oceli)
a čím je zajištěna pevnost mostu (podpůrné pilíře, konstrukce visí na ocelových lanech).
Samozřejmě lze diskutovat i rozdíly ne zcela související s konstrukcí jako např. stáří mostu, jeho
délka, estetický dojem…
Komentáře pro učitele
x

Poté, co žáci vyplní první část pracovního listu, celá skupina změří postupně pevnost
jednotlivých modelů reálných konstrukcí. V případě dostatku času mohou žáci konstrukce
postavit podle obrázku, jinak by měl mít lektor připravené modely předem.

x

Obrázky některých reálných konstrukcí jsou v příloze, další si může lektor najít po zadání sousloví
např. „most konstrukce“ či „lávka“ do vyhledavače.

Poznámky k mostům zobrazeným v pracovním listu a v příloze
x

V pracovním listu je Karlův most a most v Židlochovicích.

x

V příloze jsou (v pořadí odshora dolů a zleva doprava – jen některé mosty):
a) vpravo: Boubínská lávka v Babiččině údolí; dole: lávka u Ejpovic u Rokycan
b) vlevo: most přes dálnici D47; vpravo: zámecký park Schwetzingen u Frankfurtu nad
Mohanem
c) nahoře: Štěchovice

V Zelenči vyrobili moc pěkný model mostu

I s funkčními detaily

Příloha 2: Některé vybrané reálné konstrukce mostů
a) Různé typy lávek

b) Klenby

c) Zavěšené konstrukce

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Velmi se nám osvědčila diskuze o mostech v okolí. Každý s nimi má nějakou zkušenost a většinou jsou
různorodé (staré viadukty, moderní překlenutí dálnic, dřevěné mostky přes potok).
Po této aktivitě je možné navštívit Národní technické muzeum.
Aktivitu je možné pojmout jako projektový den. Pak bychom doporučili na závěr procházku do okolí.
Podívejte se na mosty očima stavitelů – je to jiné? Čeho si budu všímat? Co mne zaujme?

Reflexe po hodině
Zjistili jsme, že je opravdu bezpodmínečně nutné několikrát zopakovat, že most musí být položen na
dvou sloupech na kraji a nesmí být pod něj vložena žádná další vzpěra (např. sloup). Pokud budou
chtít využít oblouk, je to samozřejmě v pořádku.
Hodí se propojit hodiny matematiky s tímto projektem a pokračovat v převodech jednotek, k nimž se
při stavbě mostů dostaneme. Stejně tak je možné pokračovat v hodinách informatiky ve vyhledávání
slavných a zvláštních mostů v Čechách a ve světě.

Navazující a rozšiřující aktivity
x

Zajímavé konstrukce vznikají i z „trámků“ – špejlí, špaget apod.

x

Tvar klenby je zvenku velmi pevný (a to i přesto, že zevnitř ji lze velmi snadno rozbít).
V přírodě má tvar klenby např. vaječná skořápka, která tak udrží až překvapivě velkou
hmotnost. Navazující aktivitou tak mohou být „pokusy s vejci“, vycházet lze např. z knihy [1]

x

Speciálním typem konstrukce je tzv. Leonardův most (pojmenovaný podle Leonarda da
Vinciho). Ke stavbě stačí větší množství prken, most je samonosný, bez jakýchkoliv spojů. Jeho
stavba je oblíbenou aktivitou.

[1] Drozd, Z., Brockmeyerová, J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003, ISBN 80-7196-268-6

