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Základné pomôcky: 
------------------------------------------ 
Čo sa budeme učiť 
Pokus 1.: Potápač:  kadička 
 
Pokus 2.: kadička 
 
I. Skúmanie kvapalín, plynov 
a pevných látok  
1.1. Vlastnosti kvapalín 
Guľa s otvormi na demonštráciu 
Pascalovho zákona 
 
 
 
 
 
1.2  Vyžitie vlastnosti kvapalín 
Vodováha 
 
 
 
 
1.3  Meranie objemu kvapalín 
Odmerný valec s objemom 100 
ml a 250 ml 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Vlastnosti plynov 
Balónik, striekačka, plastová 
hadička, nádoba s vodou, 
odmerný valec s objemom 500 
ml, zariadenie na meranie 
vitálnej kapacity pľúc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doplňujúce spotrebné pomôcky: 
----------------------------------------------------------------- 
Čo sa budeme učiť 
Pokus 1.: Potápač:  fľaša z plastu, plastový 
vrchnák z pera, plastelína, voda 
 
Pokus 2.: med, olej, voda 
 
I. Skúmanie kvapalín, plynov a pevných látok 
 1.1. Vlastnosti kvapalín 
Pokus 1: dve injekčné striekačky s objemom 20 
ml, voda, olej, tenká hadička dlhá asi 1 cm. 
Úloha: pravítko, tri poháre rôzneho tvaru, džús, 
pohár s vodou.   
Urob si pokus: mikroténové vrecúško, voda, ihla,  
väčšia tácka. 
 
1.2 Vyžitie vlastnosti kvapalín 
Úloha: malá injekčná striekačka s objemom 5 -20 
ml, väčšia injekčná striekačka s objemom 50 ml, 
15 cm dlhá plastová hadička, voda. 
Rieš úlohy:  sklenená fľaša oválna, alebo 
hranatá, voda, fixa. 
 
1.3 Meranie objemu kvapalín 
Domáca príprava na vyučovanie:  
škatuľa od nápoja s objemom 1 l a štvrť litra (250 
ml), voda. 
Rieš úlohy : plastová fľaša s hladkými stenami 
s objemom 1 l, nožnice, pravítko, nezmývateľná 
fixa. 
 
 
1.4 Vlastnosti plynov 
Domáca príprava na vyučovanie: 
sklenená nádoba na zaváranie s objemom 600 ml 
s vrchnákom, dve slamky na pitie, plastelína. 
Pokus: dve injekčné striekačky s objemom 20 ml, 
voda, olej, tenká hadička dlhá asi 1 cm. 
 
Prášok do pečiva, ocot, horiaca sviečka na dne 
sklenenej nádoby. 
Úloha: zariadenie na meranie vitálnej kapacity 
pľúc, odmerný valec s objemom 500 ml, voda, 
kadička, 
 
1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín 

a plynov 
Pokus 1: dve injekčné striekačky s objemom 20 
ml, 1 cm dlhá hadička, olej na šijacie stroje. 
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1.6 Vlastnosti pevných látok 
a telies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Meranie hmotnosti pevných 
telies 
Laboratórne váhy, digitálne 
školské váhy s presnosťou na 
0,1 g 
 
1.9 Meranie hmotnosti kvapalín 
a plynov 
Odmerný valec, digitálne 
školské váhy s presnosťou na 
0,1 g, pipeta,balón 
 
 
 
 
 
1.10 Meranie dĺžky  
Dĺžkové meradlo- napr. 
krajčírsky meter, zavinovací 
meter  
 
   
1.11Meranie objemu pevných 
telies 
Odmerný valec (1 dielik = 1 ml), 
pipeta, kocku s hranou 1 alebo 
2 cm3 (z hry Človeče, nehnevaj 
sa) 
 
 
 
II. Správanie telies 
v kvapalinách a plynoch 
2.1  Vplyv hmotnosti na 
správanie telies vo vode 
Akvárium, digitálne váhy 
(s presnosťou na  0,1 g). 

 
1.6 Vlastnosti pevných látok a telies 
1.6 Deliteľnosť pevných látok 
Krieda, nôž. 
 
Domáca príprava na vyučovanie: oceľový 
predmet, kúsok dreva, kúsok tehly (škridle), 
podlahovinu, polystyrén (z tácky na balenie 
potravín). 
 
1.7Skúmanie vlastností pevných látok 
Kružidlo, klinec a podľa domácej prípravy. 
 
1.8 Meranie hmotnosti pevných telies 
Peračník, pero, jablko........ 
 
 
 
 
1.9 Meranie hmotnosti kvapalín a plynov 
Rieš úlohy:  sklená nádoba od kečupu (dresingu), 
drevený kolík na bielizeň, drevená 
špajdľa s dĺžkou 20 cm (ihlica na pletenie), dobre 
zastrúhaná ceruzka,  misky váh (škatuľky zo 
zápaliek, syrov, plastové škatuľky), niť, dva klince  
s dĺžkou 2 cm (môžu byť skrutky), tvrdý papier 
s rozmermi 4 x 3 cm, dva esovité háčiky, malé 
matice. 
 
1.10Meranie dĺžky 
Pravítko, učebnica, kľúč, ceruza, sponka na 
spisy. 
 
 
1.11Meranie objemu pevných telies 
Domáca príprava na vyučovanie: 
Tri nepravidelné telesá, ktoré sa zmestia do 
odmerného valca (napr. matica, kľúč, guma na 
gumovanie, kamienok, kúsok plastelíny a pod.), 
pevná niť. 
 
 
 
 
II. Správanie telies v kvapalinách a plynoch 

2.1Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode 
Domáca príprava na vyučovanie: malá nádobka 
z plastu alebo sklenená liekovka, ktorá sa dá 
uzavrieť a pláva na hladine vody, niekoľko 
rovnakých malých matíc (napr. s rozmermi - 
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2.2 Vplyv  objemu a tvaru telies 
na ich správanie vo vode 
Odmerný valec, akvárium, 
škatule. 
 
 
 
 
2.3 Hustota pevných telies 
Akvárium, digitálne váhy 
(s presnosťou  na 0,1 g), 
odmerný valec,  pipeta. 
 
 
 
 
 
2.4Hustota kvapalín 
Digitálne váhy (s presnosťou  na 
0,1 g), odmerný valec,  pipeta. 
 
 
 
 
 
 
2.5 Objem kvapaliny vytlačenej 

telesami 
Digitálne váhy  s presnosťou na 
0,1 g, odmerný valec, pipeta, 
Petriho miska,  2 plávajúce 
telieska pripravené podľa 
domácej prípravy.  
 
 
 
2.6 Správanie telies 
v kvapalinách s rôznou hustotou  
Digitálne váhy s presnosťou na 
0,1 g, odmerný valec, pipeta. 
Petriho miska 
 
 

priemer 10 mm, hrúbka 3 mm) alebo iných 
rovnakých, malých predmetov, ktoré sa dajú 
použiť ako závažia.  
Pokus: fľaša z plastu 1,5 l(najlepšie netvarovaná), 
injekčná striekačka 5 ml, kadička (väčšia 
nádoba), voda, malá olovená guľôčka. 
 
2.2Vplyv  objemu a tvaru telies na ich správanie  
vo vode 
Pokus: 2 škatule od džúsu - veľkú (1 l) a malú 
(250 ml, rovné pravítko, vodou nezmazateľná 
 fixka, nožnice. 
Úloha: veľká škatuľa od džúsu s objemom 1 l, 
vedro s vodou. 
 
2.3 Hustota pevných telies 
Domáca príprava na vyučovanie: korkovú zátka, 
loptička, hracia kocka, guma na gumovanie, 
plastelína. 
Úloha .: tenká špajdľa (drôtik) a veci podľa 
domácej prípravy, 
Úloha 2.: plastelína,  ceruzka, pravítko. 
 
 
2.4Hustota kvapalín 
Úloha : voda, med, jedlý olej, digitálne váhy  
s presnosťou 0,1 g, malá kadička so stupnicou 
v mililitroch, papierové utierky. 
Urob si hustomer: slamka na pitie (trubička 
z plastu), vosk zo sviečky, jemný piesok, nádoba 
s vodou, kvapalina so známou hustotou (alpa), 
jemná gumička, fixka. 
 
2.5 Objem kvapaliny vytlačenej telesami 
Domáca príprava na vyučovanie: malú nádobku 
z plastu,  niekoľko malých matíc alebo iných 
predmetov ako záťaž do nádobky, plechovka od 
nápoja. 
Úloha : dve plávajúce telieska pripravené podľa 
domácej prípravy.  
Úloha : dve potápajúce telieska pripravené podľa 
domácej prípravy.  
 
2.6 Správanie telies v kvapalinách s rôznou 
hustotou 
Domáca príprava na vyučovanie: alpa 
a kuchynská soľ.  
Úloha : Alpa, nasýtený roztok slanej vody. 
Úloha : dve plávajúce telieska, Alpa (alebo slaná 
voda).  
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2.7 Vplyv teploty na hustotu 
Akvárium s vodou,                
rýchlovarná kanvica, väčšia 
kadička s ľadom, akvárium 
 
 
 
 
Správanie telies v plynoch 
2.8 Hustota plynov 
Plyn - bután 

2.7 Vplyv teploty na hustotu 
Úloha: balón naplnený vodou, na ktorom je 
pripevnená dlhšia niť, 
Rieš úlohy 1.: malá Erlenmayerova banka 
(nádobka od liekov), zátka, 2 rúrky s dĺžkou  
približne 3 cm (zo slamky na pitie), farba na 
zafarbenie vody (atrament). 
 
Správanie telies v plynoch 
2.8 Hustota plynov 
Pokus : roztok na vytváranie bublín (môže byť aj 
bublifuk), slamka, väčší pohár na zaváranie 
(kadička). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


