Výukové materiály

Název: Elektřina v přírodě
Téma: Statická elektřina – elektřina v přírodě
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Příroda a její ochrana

Předmět (obor): prvouka, přírodověda
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Specifický cíl: naučit se pozorovat a pozorování správně zapsat, naplánovat vhodnou strategii
pokusu (závod lodiček)

Seznam potřebného materiálu:
Brčka na pití, malé kousky alobalu a papírových ubrousků, malá improvizovaná lodička z alobalu,
papírové kapesníčky, velká nádoba s vodou (např. vanička pro panenky, umyvadlo), velké a dlouhé
pravítko, malá PET lahev naplněná vodou, pruhy alobalu cca 12 cm široké (pro každého žáka jeden +
nějaké rezervní, protože alobal se dost trhá), prázdná plechovka od nápoje, hadr na utření podlahy

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Pokusy s brčkem – zelektrizování o vlasy, přitažení kousků alobalu či papírového kapesníčku, jak se
chovají dvě zelektrizovaná brčka?
Pokusy s pravítkem – koulení plechovkou, odklon proudu vody tekoucí z kohoutku
Závody lodiček
Doplňková aktivita – Popelka

Anotace:
Tuto aktivitu je možné realizovat v jakékoli třídě prvního stupně. Odpověď na motivační otázku znají asi
všichni. Dalšími pokusy si ukážeme, co umí brčko a pravítko, když je zelektrizujeme např. o vlasy, jak
můžeme pohybovat lodičkou, proudem vody tekoucím z vodovodu, plechovkou, svými vlasy… Během
druhé vyučovací hodiny si žáci vyrobí z alobalu každý malou lodičku a pokusí se co nejrychleji či
nejobratněji objet lodičkou naplněnou PET lahev postavenou ve vaničce s vodou. Jak budou vypadat tyto
improvizované závody lodiček, záleží na našich prostorových a materiálních možnostech.
Pokusy sice nejsou složité a nevyžadují žádné složité přípravy, jsou však velmi efektní a dětem se líbí.

Úvod do
tématu
– motivace

Známé situace
– co se stane, když
si přetáhnu flísovou
mikinu přes hlavu?

5–10
minut

—

Učitel řídí diskuzi.

Diskutují, vymýšlejí
další příklady.

Předlaboratorní
příprava

Co se stane, když
brčkem projedeme
mezi vlasy?

5
minut

Brčko, pracovní listy

Rozdá pracovní listy
a pomůcky.

Žáci prakticky zkouší,
co se stane. Zapisují
do PL.

Brčko na stěně
Dvě brčka proti
sobě
Brčko a kousky
alobalu
Koulení plechovkou
Odklon vody
Závody lodiček

40–45
minut

Brčka, kousky
alobalu a papírových
kapesníčků, prázdná
plechovka, dlouhé
rovné pravítko,
dětské vaničky,
pruhy alobalu na
výrobu lodiček, malá
PET lahev naplněná
vodou, tekoucí voda

Učitel pomáhá
jednotlivým
skupinám dle
potřeby.

Žáci podle
pracovního listu ve
skupinách plní
jednotlivé úkoly
a zapisují a zakreslují
výsledky.

Vyplněné pracovní
listy

Učitel pomáhá
jednotlivým
skupinám při
správné formulaci
výsledků.

Žáci si ve skupinách
doplňují pracovní
listy a chystají si
prezentaci.

—

Učitel koordinuje
jednotlivé skupiny
při prezentaci.

Žáci po skupinách
prezentují své
výsledky a diskutují
s ostatními.

Vyhodnocení
výsledků

čas

Vyhodnocení
výsledků pokusů

10
minut

Prezentace
výsledků

náplň práce

potřebné
vybavení
a pomůcky

Praktická (badatelská)
činnost

Harmonogram výuky:

Prezentace
výsledků
po skupinách

10
minut

činnost učitele

činnosti žáků

Domácí úkol pro žáky:
Doma si žáci mohou vyzkoušet Popelku. Jestliže jste ji ve škole zkoušeli, je možné zjistit, zda funguje
i s jinými ingrediencemi, např. mletou skořicí.

Přípravy pro učitele
Nejdříve se zamyslíme nad tím, co se stane, když si přetáhneme přes hlavu flísovou mikinu nebo tričko
ze syntetické tkaniny. Všichni to vědí. Zelektrizují se jim vlasy a „postaví“ se jim na hlavě.

Pak přejdeme k samotným pokusům s brčky a pravítkem. Brčko zelektrizujeme třením, nejspolehlivějším
materiálem jsou vlasy, pokud by někdo chtěl použít něco jiného, osvědčilo se elektrizovat třením
papírovým kapesníčkem. Není nutné třít příliš dlouho, ale spíše je potřeba přitlačit.

Co se stane, když si brčkem projedeme vlasy?

Co všechno potřebujeme?

První jednoduchý experiment – brčko na stěně
Zelektrizované brčko přiložte ke stěně, není-li stěna příliš hladká, bude na ní držet. Může na ní držet
několik minut (někdy i déle).

Žákům můžeme rozdat první pracovní list Co se stane?.
Postupně si do něj budou vyplňovat jednotlivé úkoly.

Dvě brčka proti sobě
Musíme použít dvě brčka (nejlépe s kloubky), která zelektrizujeme (vlasy, papírovým kapesníčkem) na
jejich delší části, pak vezmeme každé brčko do jedné ruky za kratší kousek (za kloubkem). Brčka držíme
rovnoběžně vedle sebe ve vzdálenosti asi jeden centimetr. Co se stane? Cítíte, jak se brčka odpuzují?

Efekt je největší, když zelektrizovaná brčka přiblížíme hodně blízko k sobě. Je důležité, abychom je drželi
za kratší část a zelektrizovali tu delší – síla je pak podstatně větší.

Brčko a kousky alobalu nebo papírových kapesníčků
Zelektrizované brčko přitahuje drobné kousky papíru (např. na malinké kousky natrhaný papírový
kapesníček), nebo např. kousky alobalu. Někdy přilepený kousek alobalu zase odletí. Proč se to stane?

Možnou alternativou, na které je vše velmi dobře vidět, je použití nafukovacího balonku. Natrháte si
jednu vrstvu papírového kapesníčku na drobné kousky, nafouknutý balonek si zelektrizujete ve vlasech
a přiblížíte jej k hromádce papírků. Některé z nich se vznesou a přilepí se k balonku, mohou se i „řetězit".

Zkoušeli jsme zvedat kousky papírových
kapesníčků i alobalu.

Zelektrizované vlasy

Koulení plechovkou
Na tento pokus již nestačí brčko a musíme použít delší rovné pravítko, které také zelektrizujeme. Dále
potřebujeme prázdnou plechovku od nápoje, musí být co nejlehčí, aby pokus dobře proběhl. Plechovku
položíme na hladkou vodorovnou plochu (stůl, podlahu...) a z boku k ní přiložíme zelektrizované
pravítko. Musíme ho hodně přiblížit, pak se koulí plechovka za pravítkem velmi rychle; chceme-li ji
zbrzdit, přesuneme pravítko na druhou stranu.

Odklon proudu vody tekoucí z vodovodu
Potřebujeme umyvadlo s tekoucí vodou a dlouhé pravítko. To zelektrizujeme a přiblížíme jej k tenkému
proudu tekoucí vody. Je výhodnější, je-li vodovodní baterie namontovaná výše, aby byl proud vody delší
a výsledný efekt lépe viditelný. V místech pod přiblíženým pravítkem se proud vody přikloní k němu.
Někdy trvá trochu déle, než se podaří takový proud vody, aby byl odklon dobře viditelný. Je lepší si to
dříve vyzkoušet.

Závody lodiček

Nyní je čas na rozdání dalšího pracovního listu, který budou žáci
potřebovat pro aktivitu Závody lodiček. Postupně si do něj
zaznamenají, jak si vyrobili lodičku a jak byli úspěšní v závodech.

Každý žák ve skupině dostane kus alobalu, aby si mohl vyrobit vlastní lodičku. My jsme používali pruhy
alobalu asi 12 cm široké. Je dobré mít s sebou nějaké kousky do zásoby, někdy se stane, že se alobal
natrhne a lodička z něj už nejde vyrobit. Každý si vyrobí lodičku dle svého uvážení a zkusí si, zda plave
(nejdříve ve vaničce bez překážek). U menších žáků je možná lépe upozornit, že alobal se trhá a je dobré
si ho přeložit na „vícevrstvý“. Druhým kamenem úrazu mohou být lodičky typu kajak, protože se ve vodě
obracejí, ev. vodu nabírají – a nelze s nimi závodit. Je lepší vyrobit lodičku s vodorovným dnem.
U starších je nadbytečné na to upozorňovat.
Lodička z alobalu
Malá lodička na hladině vody je přitahována k nabitému brčku. V našem případě je vyrobena z kousku
alobalu. Zelektrizované brčko bude lodičkou pohybovat. Na vodivé lodičce jsou oba náboje v rovnováze,
ale opačný náboj se hromadí na straně u brčka. Tato část slouží k tomu, aby se všichni naučili svou
lodičku dobře ovládat.

Závody s překážkami
Když si všichni vyzkoušeli techniku ovládání pohybu lodičky, můžeme do vaničky umístit překážku (nebo i
více) a jasně formulovat pravidla soutěže. Co budeme hodnotit (rychlost, kvalitu plavby…) a kdy může
dojít k diskvalifikaci (budeme-li lodičku brčkem strkat). Bývá u toho hodně legrace. Určitě budete
potřebovat něco na utírání podlahy.
Pokusy nejsou složité, ani časově náročné, ve třídě se většinou velmi líbí.

Co potřebujeme? Krabice s vodou, lahev
s vodou, pravítko, lodičky z alobalu.

Pozor, aby se pravítko nedotýkalo lodičky.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
Kouzelné klobouky
Na začátku lekce jsme si přidali „kouzelné hady“ pod klobouk, o kterých děti nevěděly – viz foto. Po
tajném zelektrizování pravítka se papíroví hadi zvedli za pravítkem. (z knihy 100 pokusů pro šikovné děti
z nakladatelství Svojtka)

Začínali jsme tajemstvím pod kloboukem.

Byli tam schovaní papíroví hadi.

Popelka
Umíte oddělit mletý pepř a sůl, pokud jsou smíchány na jednom talířku? S tím by určitě měla problém
i Popelka. Můžeme si ale pomoci umělohmotnou lžičkou.
Na talířek si nasypeme mletý pepř a sůl. Je lepší, když má sůl hrubší zrnka, ale pokus dobře funguje
i s běžnou kuchyňskou solí. Směs promícháme. Vezmeme si umělohmotnou lžičku, kterou zelektrizujeme
ve vlasech (nebo použijeme papírový ubrousek, kousek flísu …), a přiblížíme ji nad talířek. Když budeme
držet lžíci dostatečně vysoko, nabitá lžička přitáhne jen lehčí pepř. Pokud ji přiblížíme moc, přitáhne
i zrnka soli.

Co potřebujeme: talířek, umělohmotnou lžičku,
sůl, pepř, vlasy (papírový kapesníček).

Zelektrizovanou lžíci přiblížíme k talířku.

Malé kousky pepře se ke lžičce přichytí.

Doplňující údaje pro lektora:
Přitahování „nenabitých“ předmětů nabitými je způsobeno tím, že ve skutečnosti všechna tělesa
náboje obsahují, jenže kladné a záporné náboje se vzájemně kompenzují, a proto se žádný náboj
navenek neprojeví.
Přiblížením brčka s převažujícím záporným nábojem k papírku, lodičce, proudu vody, nebo plechovce
v nich dojde k přeskupení nábojů.

papírek

brčko

Blíž k nabitému brčku je opačný (kladný) náboj. Na tento konec působí
přitažlivá síla, zatímco na vzdálenější (záporně nabitý konec) působí
odpudivá síla. Tak se stane, že nabité brčko papírek přitáhne.

Podobně to probíhá i u pramínku vody,
přiblížíme-li k němu nabité pravítko:

síla

Alobal je vodivý a po dotyku pravítka na něj přeběhnou záporné náboje. Záporně nabité pravítko
však záporně nabitý alobal odpuzuje.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Pro „chytání“ alobalových či papírových kousků můžeme použít brčko, pravítko i nafouknutý balonek.
U soutěživých tříd se osvědčilo vyhlášení soutěže o to, kdo nachytá nejvíce kousků alobalu na
zelektrizovaný balonek.

Reflexe po hodině
Pro skládání lodiček je vhodnější silnější alobal, ten nejlevnější se trhá.
Koulení plechovkou se ve třídě vždy velmi líbí, často se objeví nápady na různé soutěže. Je jen otázkou,
kolik času chceme projektu věnovat.

Navazující a rozšiřující aktivity
Popelka
Můžete navštívit Techmánii v Plzni, kde mají připravené přednášky o statické elektřině, kterou někteří
učitelé doporučují jako doplnění projektu.
Připomenutí výroby elektřiny díky přírodním živlům – vodní, solární a větrná elektrárna. V hodině
pracovních činností se dá vytvořit model větrné elektrárny.
Na začátku lekce je možné si přidat „kouzelné hady“ pod klobouk, o kterých děti nevědí – viz foto. Po
tajném zelektrizování pravítka se papíroví hadi zvedají za pravítkem. (z knihy 100 pokusů pro šikovné
děti z nakladatelství Svojtka)
Vzhledem k tomu, jak děti milují bublifuk, je možné připravit ještě jednu aktivitu na závěr – vést
bublinu za nabitým pravítkem.

