
 

Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín 

Tematický výukový program v týdnu 5. 11. - 9. 11. 2018 

Je to hustý 
6. - 9. ročník základní školy 

Kde: CPV - Hvězdárna Jičín (Raisova 310) 

Čas: začátek vždy v 8:00, 10:00 (90min) 

Cena: 20 Kč / žáka 

S sebou:  přezuvky 

Přihlašování: od 1. 10. 2018 kalendář - obsazenosti 

Vyplňte prosím přihlašovací formulář a odešlete na info@hvezdarnajicin.cz. 

Anotace programu: 

Žáci druhého stupně základních škol si vyzkouší fyzikální pokusy s hustotou kapalin a těles. 

Při pokusech sami zjistí, které kapaliny mají vyšší hustotu a které nižší. Dále se podívají na viskozitu 

a jednoduchým dosazením do vzorce si vypočítají hustotu některých druhů kapalin.  

Druhá polovina programu bude probíhat venku na „Sluneční zahradě“, kde si žáci vyzkouší, jak funguje 

gravitační kyvadlo. Vysvětlí se jim a názorně předvede tisk 3D tiskárnou. Žáci také zhlédnou optické 

kouzlo spojené s hustotou těles i kapalin. A pokud se vše stihne, jak má, žáci budou moci zakusit 

ponořit ruce do Newtonovy kapaliny.   

Do dalekohledů se pro tentokrát žáci nepodívají, protože na to nezbude čas.  

Znalosti:  

- Žák se naučí vypočítat hustotu kapaliny. 

- Žák získá informace o 3D tisku a jeho využití v praxi. 

- Žák se dozví, jak funguje gravitační kyvadlo. 

- Žák se přesvědčí, jak lze oklamat oko. 

- Žák si osvojí informace o hustotě kapalin. 

Dovednosti:  

- Žák si vyzkouší nakreslit obrazec gravitačním kyvadlem. 

- Žák bude trénovat trpělivost při fyzikálních pokusech. 

- Žák se bude aktivně podílet na pokusech. 

- Žák spolupracuje ve dvojici či větší skupině. 

- Žák formuluje svoje myšlenky a sdílí je s ostatními. 

Základní témata RVP obsažená v programu:    

- Chemie – vlastnosti látek – hustota 

- Fyzika – gravitační síla – pohyb těles, vesmír 

 

zpět na nabídku 
anotac

e 
Raisova 310, Jičín 50601 | info@hvezdarnajicin.cz |tel.: 737203504 
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