Výukové materiály

Název: Jak daleko doletí raketa?
Téma: Síly, zákon akce a reakce, testování různých raketových pohonů
Úroveň: 2. stupeň ZŠ
Tematický celek: Materiály a jejich přeměny

Předmět (obor):

fyzika

Doporučený věk žáků:

11–13 let

Doba trvání:

4 vyučovací hodiny

Specifický cíl:

naučit žáky naplánovat a provést pokus a systematicky vyhodnocovat
výsledky experimentu

Seznam potřebného materiálu:
Pro každého žáka: 2 PET lahve, karton, lepenka, korek, ventilek, nůžky, papír, brčko, jedlá soda,
ubrousky, provázek
Lektor/učitel: hustilka, tyč na odpalování, technický líh, barel, ocet, 5l láhev, jedlá soda, ubrousky,
provázek, korek, měřící pásmo, prádelní šňůra

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Testování doletu raket na různé pohony

Popis – stručná anotace:
Výroba raket se dá využít ve více tematických celcích a stačí jen vymyslet vhodné propojení. Žáci si sami
vytvoří raketu, která bude létat, a ověřují si při tom, jak změny parametrů (velikost a tvar křídel, zátěž
špičky, množství nalité vody, tlak vzduchu v raketě) ovlivňují dolet rakety.

Popis – jednotlivé součásti výuky

Úvod do tématu
– motivace
Praktická (badatelská)
činnost

Tvorba raket
a jejich následný
odpal

Vyhodnocení
výsledků

Výběr variant
alternativních
pohonů raket

Diskuse
o variantách
úprav
pro zvýšení
doletu raket

Prezentace
výsledků

Hodina
s ukázkou
různých raket

Předlaboratorní
příprava

náplň práce

Představení
raket podle typů
a jejich popis

potřebné vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

PET láhev, barel,
technický líh,
provázek,
zapalovač

Zahájí diskusi
o raketách
od historie
po současnost,
demonstruje
praktické ukázky
rakety na líh
a rak. motoru

Diskutují
s učitelem i mezi
sebou o přínosu
cest do vesmíru

15 min.

–

Představí žákům
jednotlivé typy
raketových
pohonů, rozdělí je
do skupin

Diskutují o nejlepší
variantě a vybírají
si, který typ rakety
budou tvořit

75 min.

2 PET lahve, karton,
lepenka, korek,
ventilek, nůžky,
papír, brčko,
hustilka, tyč
na odpalování, ocet,
5l láhev, jedlá soda,
ubrousky, provázek,
korek, měřící pásmo,
prádelní šňůra

Učitel vysvětluje
žákům jednotlivé
postupy při tvorbě
raket, pomáhá
a radí. Asistuje
při odpalování

Žáci vytvářejí
rakety dle předem
vybraných variant
a následně
schválené rakety
odpalují a měří
vzdálenost doletu

–

Učitel moderuje
diskuzi

Žáci navrhují
úpravy
a porovnávají
jednotlivé varianty
raket

Vyrobené rakety

Učitel moderuje
diskuzi

Žáci představují
jednotlivé modely
raket a jejich
výsledky

čas

45 min.

30 min.

15 min.

Domácí úkol pro žáky:
Zjisti nějaké zajímavosti o kosmonautice nebo o soukromém létání do vesmíru.

Přípravy pro učitele
1. hodina – motivace:
Na začátku hodiny úvodní diskuze o letech do vesmíru, co žáci vědí a znají o historii, principech,
klasických a komerčních letech do vesmíru. Prezentace k raketám a historii raket od V2 po současnost.
Ukázka startu raket pomocí videí z www.youtube.com . K přípravě prezentace lze využít webové stránky
www.kosmo.cz, www.aldebaran.cz, www.zpcas.cz a www.astro.cz.

Pomůcky pro úvodní demonstrační pokusy:
větší plastový barel nebo skleněný demižon, PET láhev, hladká prádelní šňůra, technický líh a zapalovač

První demonstrační pokus – raketa na lihový pohon:
Jako první demonstrační pokus zvolíme raketu na lihový pohon.
1. Do víčka nebo do dna PET lahve vyvrtáme otvor
o průměru 0,5 cm.
2. Láhev volně připevníme k natažené prádelní šňůře.
3. Láhev se musí po prádelní šňůře volně pohybovat.
4. Do lahve nalijeme nepatrné množství technického lihu,
zamícháme s raketou, aby se začaly vytvářet lihové páry
a zapálíme unikající lihové páry u víčka lahve.
Pozor! Zapalujeme vždy ze strany, za a před PET lahví se nesmí nikdo nacházet.

Druhý demonstrační pokus – princip raketového motoru:
Princip raketového motoru pak budeme demonstrovat
pomocí barelu a technického lihu. Do barelu nalijeme
technický líh asi 2 dcl, opět uzavřený promícháme, aby
se vytvořily lihové páry. Zatemníme v místnosti, barel
postavíme na zem a po odklopení uzávěru zapálíme
unikající lihové páry. Hořící páry unikají z barelu
a vytvoří dlouhý plamen, který připomíná startující
raketu.
Po prezentaci a demonstračních ukázkách diskutujeme
se žáky na téma letů do vesmíru. O tom, co přinesly, jestli v nich má smysl pokračovat a podobně.
Můžeme zadat i domácí úkol:
Zjisti nějaké zajímavosti o kosmonautice nebo o soukromém létání do vesmíru.

2. a 3. hodina – předlaboratorní příprava a praktická činnost:
Učitel/lektor představí žákům jednotlivé varianty raket, žáci se rozdělí do skupin a vyberou si, jakou
raketu budou vyrábět. K dispozici budou návody na rakety na vodní pohon a na ocet.

Rakety na vodní pohon:
Potřebné pomůcky:
Dvě 1,5l PET láhve např. od minerálky, karton, lepenky, nůžky, korkový špunt,
ventilek, hustilka, vodící tyč, nebozez
Postup výroby:
1. První láhev použijeme jako tělo rakety, nesmí být
poškozená, protože se bude tlakovat, z druhé láhve
odřízneme hrdlo a nasadíme na první láhev jako špičku.
2. Spoj slepíme.
3. Na trup rakety přilepíme dvě vodicí trubičky, které při startu drží raketu na tyčce. Na trubičku
můžeme použít roličku od kuchyňských utěrek nebo srolovaný kus z odříznuté PET lahve.
Trubičky pevně přilepíme k tělu rakety, ale nesmíme je zmáčknout. Musí lehce běhat po vodící
tyči, aby zmenšily odpor při startu rakety.
4. Na lepenku narýsujeme 3× trojúhelníkový tvar křidélek,
vytvoříme i zálepky pro snadnější přilepení na spojené
PET lahve. Křidélka přilepíme tak, aby dělila plastovou
láhev na třetiny. Při následném testování se mohou
použít pro srovnání jen 2 křídla. Křídla nalepíme
ve směru letu rakety, tzn. špičkou směrem k odříznuté
a přilepené části PET láhve.
5. Ze staré automobilové duše vystřihneme ventilek nebo použijeme ventilek do bezdušové
pneumatiky. Provrtáme korkový špunt a ventilek do špuntu zasuneme. Velikost korkového
špuntu musí odpovídat velikosti hrdla spodní plastové lahve.
6. Raketu doplníme o špičku z papírového kornoutu, kterou přilepíme na uříznutou PET láhev.
Do špičky můžeme dát i zátěž např. písek nebo modelovací hmotu.
7. Hotovou raketu naplníme z jedné čtvrtiny vodou a nasadíme korkový
špunt s ventilkem.
8. Raketu nasuneme na vodící tyč a na ventilek připevníme hustilku.
K odpalování stačí obyčejná sportovní hustilka na kolo, ale dá se
použít i kompresor nebo tlaková láhev s plynem.
9. Natlakováním rakety dojde k jejímu odpálení. Při odpálení z rakety stříká voda,
takže je lepší použít jako podklad použité linoleum, aby se předešlo poškození oděvu od bahna.
Je nutné dbát na bezpečnost, protože raketa může doletět i 70 metrů a se zátěží ve špičce by
mohla někoho zranit!

Fotopříloha:

Odpal rakety

Vybavení potřebné k odpalu rakety
(hustilka, odpalovací rampa, upravené kleště, kanystr s vodou)

Výroba raket

Odpalovací rampa s možností nastavení
a odečtu úhlu odpalu

Odpal rakety

Rakety na ocet:
Potřebné pomůcky:
Dvě 1,5l PET láhve (např. od minerálky), karton, lepenky, nůžky, korkový špunt,
pětilitrová sklenice, niť, ubrousek, ocet, jedlá soda
Postup výroby:
1. První láhev použijeme jako tělo rakety. Nesmí být poškozená, protože ji budeme
tlakovat, z druhé láhve odřízneme hrdlo a nasadíme na první láhev jako špičku.
2. Na tělo rakety přilepíme 4 křídla.
3. Raketu obrátíme na špičku, a nalijeme do láhve (neodříznuté) přibližně 3 cm octa.
4. Do hrdla strčíme papírový ubrousek, do kterého nasypeme jedlou sodu.
5. Okolo přečnívající části ubrousku ovážeme nit a spustíme ho mírně do láhve, aby se
nedotýkal octové hladiny.
6. Do hrdla láhve zatlačíme špunt, tak aby ubrousek byl zavěšen v raketě přibližně
uprostřed.
7. Raketu obrátíme a zasuneme do připravené sklenice. Ocet postupně rozmočí ubrousek
a začne reagovat s jedlou sodou. Začne se vytvářet oxid uhličitý, který natlakuje láhev
a při překonání odporu špuntu vypálí raketu.

Při odpalování raket dbáme na bezpečnost! Rakety odpalujeme na volném prostranství.

4. hodina – vyhodnocení a prezentace výsledků:
Žáci by měli popsat, jakým způsobem raketu stavěli, jak daleko dolétla a co by se mělo (dalo) udělat
pro zlepšení doletu.
Mohou si ještě rakety upravit vhodnou zátěží do špičky či úpravou křídel.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
U raket na vodní pohon je možné vylepšit odpalování pomocí kompresoru a zajištění korkového
špuntu v láhvi, čímž se zvětší dolet.
Další variantou je výměna korkového špuntu za Garden systém pro spojování zahradních hadic.
Rakety se dají stavět diky Garden systému i jako více stupňové a na www.youtube.com je k dispozici
spousta videí.
Dále existují rakety ze sirek, které by se ale měly vyrábět jen pod dohledem učitele. To samé platí
i pro další varianty lihových raket.
Nejjednodušší rakety, které se mohou zadat i jako domácí úkol jsou vzduchové rakety.
Vzduchová raketa se dá vytvářet menší, odpalovaná brčkem, nebo větší, odpalovaná pomocí PET
láhve.
K výrobě menší rakety potřebujeme obyčejnou tužku, list papíru A4, pravítko, lepidlo a brčko.
Postup výroby:
1. Z listu papíru o velikosti A4 ustřihneme proužek papíru o šířce 4 cm.
2. Vystřižený proužek (obdélník 4×28 cm) namotáváme šikmo na obyčejnou tužku.
Vytvořenou tubičku slepíme, aby se nerozmotala.
3. Přiděláme špičku a křidélka.
4. Raketu nasadíme na brčko a fouknutím odpálíme.
5. Na adrese http://quest.arc.nasa.gov/space/teachers/rockets/act5ws1.html se dá
nalézt i vystřihovánka.
Jedním z úkolů může také být bezpečné přistání, tzn. pomocí padáku.

Reflexe po hodině
Viz 4. hodina – vyhodnocení a prezentace výsledků.

Navazující a rozšiřující aktivity
Na internetu se dá také nalézt velká spousta papírových vystřihovánek modelů raket, ze kterých lze
udělat výstavu či je použít dále při výuce.
Profesionálně vyráběné rakety bývají vybaveny fotoaparátem, a mohou se tak využít pro snímkování
povrchu Země. Používají se též meteorologické balóny vybavené přístroji do vyšších vrstev atmosféry.

