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Úvod
K podpoře raného technického vzdělávání nabízí LEGO Education
soupravu 9656 Jednoduché stroje, která je pro děti předškolního a
mladšího školního věku velkou výzvou k poznání a pochopení
základních principů jednoduchých strojů cestou modelování a
zkoumání.

Komu je metodický materiál určen?
Příručka je určena pro učitele dětí předškolního a mladšího školního
věku. Nevyžaduje žádné hlubší technické kompetence, předpokládá
kreativitu a nadšení pro práci.

Děti starší pěti let pracují samostatně anebo ve dvojicích. Konstrukcí
osmi modelů a řešením aktivit s nimi se hodně naučí a užijí si
spoustu zábavy.

Proč?
Soupravy rané vědy a techniky od LEGO Education umožní dětem
zaujmout role skutečných vědců. Stanovují úkoly a nástroje k bádání,
kladou otázku „Co se stane, když…“, vedou děti k predikci jevů,
testování chování modelů, stanovení vlastních závěrů a jejich
zaznamenávání k následné prezentaci.

Co souprava nabízí?
Souprava 9656 Jednoduché stroje obsahuje 101 konstrukčních dílů
LEGO DUPLO, které jsou uloženy v praktickém plastovém boxu. Dále
obsahuje osm námětových karet a přehled dílů soupravy.

Osm námětových karet rozšiřují čtyři problémové úlohy, které jsou
součástí metodického materiálu.

Souprava 9656 Jednoduché stroje nabízí jednoduché použití pro 
žákovské aktivity ve třídě. Do vzdělávacího procesu přináší spoustu
zábavy.
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Jak se soupravou pracovat?
Stavební návody
Osm námětových karet umožňuje konstrukci každého z modelů
postupně, krok za krokem. Stavební návody nabízí 2D řešení, které
děti realizují na 3D modelech. Této činnosti věnujte mimořádnou
pozornost. Je poměrně náročná a mnohdy vyžaduje pomoc učitele.
Doporučujeme, aby děti stavěly modely přesně podle návodu.
Následné aktivity totiž vyžadují autentické modely. Stavba podle
návodu podporuje rozvoj dětských kompetencí z oboru technických
konstrukcí.

Úvod

Poznámky pro učitele
Každá z osmi aktivit obsahuje poznámky pro učitele včetně
motivačního příběhu, formulace otázek a rozšiřujících aktivit. Najdete
v ní vše potřebné pro práci.

Aktivity jsou pečlivě sestaveny k naplnění sledovaných vzdělávacích
cílů v oblastech přírodních věd, konstrukcí a technologií. V úvodu 
každé aktivity jsou přesně formulovány vzdělávací cíle. V kapitole          
s názvem „Kurikulum“ najdete obecný přehled všech vzdělávacích 
cílů.

Součástí metodického materiálu je slovník vysvětlující význam
nových slov a další podpůrné materiály potřebné k realizaci aktivit.

Didakticky vychází metodika z ověřené teorie učení
od LEGO Education s názvem 4C:
(Connect, Construct, Contemplate and Continue)
Pochopení, Konstrukce, Přemýšlení, Pokračování,
přirozené cesty za novými poznatky.

Pochopení (Connect)
Krátký příběh se Samem a Sárou seznámí děti s problémem který
mají řešit a vyvolá u nich diskuzi.

Zvolit můžete přečtení příběhu, nebo jeho interpretaci s uvedením
vlastních či dětských zkušeností a zážitků, tak, aby děti dobře
pochopily zadání úlohy, diskutovaly a zahájily hledání řešení.

Konstrukce (Construct)
Podle návodu děti staví modely odpovídající cílům vzdělávacího plánu.
K testování modelů jsou dostupné náměty činností. Ujistěte se, že
modely fungují tak, jak je zadáno.
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Úvod

Pokračování (Continue)
Metodický materiál nabízí další náměty činností k rozšíření aktivit
se zapojením dětské tvořivosti. Na základě již získaných
zkušeností zdokonalují děti modely, navrhují k nim doplňky,
zařízení znovu testují a mohou k nim výmýšlet i zajímavé hry.

Přemýšlení (Contemplate)
Část, ve které děti testováním zkoumají vlastnosti postaveného
modelu.
Výsledky svého vědeckého bádání vyhodnocují a porovnávají,
seznamují se s principy měření a pojmy jako jsou pohyb, rychlost,
rovnováha, konstrukce, síla, energie aj. Získané poznatky
zaznamenávají do tabulek a grafů, které jsou součástí této metodiky.
Je vhodné testování modelů provádět opakovaně. Výsledky se mohou
lišit.
Aktivity nabízí řadu otázek, na které děti hledají odpovědi. To přispívá
k získávání dalších cenných zkušeností a hlubšímu pochopení
problému.

V této fázi aktivity se pedagogům naskýtá příležitost zhodnotit
její účinnost vzhledem ke skupině i jednotlivcům.

Pracovní listy pro děti
Žákovské pracovní listy s obrázky pomohou dětem snadno pochopit 
zadané úkoly, které testováním řeší. Umožňují jim zaznamenávat 
predikce výsledků i skutečně naměřené hodnoty. Při záznamech  
používají a osvojují si nové pojmy, jako jsou pohyb, vzdálenost, čas, 
rychlost, rovnováha aj.

Aktivity s problémovými úlohami
Metodický materiál obsahuje čtyři aktivity s problémovými úlohami.
Každá začíná krátkým příběhem, podpořeným obrázkem
charakterizujícím problém, který mají děti řešit. Problémové úlohy vždy
vyžadují zadání přesných kriterií, podle kterých je budou děti řešit.

Pro řešení problémových úloh jsou učitelům k dispozici otázky a úkoly, 
na které děti budou hledat odpovědi a upravovat modely tak, aby 
vyhovovaly zadání. Vzorový model nabízí učitelům možné konstrukční 
řešení pro snadnou pomoc žákům s návrhem jejich vlastního řešení. 
Vzorový model není závazný. Naopak, děti je třeba neustále 
povzbuzovat k návrhům dalších konstrucí.

Pokud je to možné, dokumentujte práci dětí fotografováním                          
a dokumentaci využijte jako motivační materiál pro další práci.

Vyplněné žákovské listy jsou pro učitele zdrojem k hodnocení
úspěšnosti dítěte a mohou být součástí osobní dokumentace 
žáků.
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Úvod

Kolik času budete potřebovat?
Každá aktivita předpokládá časovou dotaci jedné hodiny.                      
K hlubšímu pochopení problematiky a poskytnutí dostatečného 
času na konstrukci vlastních modelů doporučujeme časovou dotaci 
dvo  vyučovacích hodin, realizovaných v jednom bloku.
U problémových úloh není vhodné děti časově omezovat, naopak, 
je třeba jim dát dostatek prostoru k hledání řešení, vysvětlení a
prezentaci svých navržených postupů.

Spoustu zábavy Vám i dětem přeje
LEGO Education
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Na co klade kurikulum důraz?
Dětí se aktivně podílejí na činnostech, modelují, zkoumají, testují,
dotazují se a komunikují. Rozvíjejí škálu svých dovedností a
vědomostí. Více informací najdete v tabulce vzdělávacích cílů.
Sledovanými oblastmi jsou:

Přírodní vědy
Zkoumání energie, síly, rychlosti, tření, hmotnosti, testování,
předvídání, měření, záznam dat a prezentace výsledků.

Konstrukce a technologie
Zkoumání principů jednoduchých strojů jako jsou páky, kladky, kola
na hřídeli a převody. Návrh řešení, výběr vhodných konstrukčních
dílů a modelování. Stavba 3D konstrukcí podle 2D stavebních
návodů, týmová spolupráce s vyhodnocením a prezentací výsledků.

Matematika
Standardní a nestadardní měření délky, čas, hmotnost, vážení.
Počet, početní operace, tvary, řešení problému.
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Na co klade kurikulum důraz?

1. Větrník • Zkoumání síly větru
• Zkoumání prostoru

• Vlastnosti materiálů
• Dizajn

2. Roztoč káču • Zkoumání převodů
• Počet otáček

• Návrh mechanické hračky
• Mechanizmy: rovnováha

3. Houpačka • Zkoumání rovnováhy
• Hmotnost

• Návrh mechanické hračky
• Mechanizmy: páky

• Zkoumání prostoru • Vlastnosti materiálů

• Zkoumání intenzity nárazu
• Zkoumání tření
• Zkoumání nakloněné roviny

5. Vystřelovač aut • Mechanizmy: kola a hřídele

6. Hokejista • Zkoumání převodů
• Zkoumání síly

7. Měřící auto • Stupnice pro měření délky
• Zkoumání síly

• Návrh mechanické hračky
• Mechanizmy: páky

• Mechanizmy: šnekový převod
• Mechanizmy: kola a hřídele

8. Samův nový pes • Zkoumání převodů
• Návrh mechanické hračky
• Mechanizmy: převody

4. Pirátská plachetnice • Zkoumání síly větru

Přírodní vědy
Vědecké bádání zkoumající principy
jednoduchých strojů, vliv změny
podmínek na jejich práci, předvídání a
odhadování výkonu. Pozorování, popis a
prezentace výsledků:

Konstrukce a technologie
Seznámení se s mechanickými kon-
strukcemi, rozvoj vědomostí a
pochopení jejich principů. Hodnocení
konstrukcí podle technických kritérií,
schopnost konstrukce navrhovat:
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Druhy materiálů: žáci se učí popisovat meteriály ze kterých
jsou věci vyrobeny.

Síla a pohyb: žáci se učí o vlivu působení tahové a tlakové
síly na pohyb a tvar těles.

Názorný pohyb: žáci se seznamují a učí se o jednoduchých
strojích a mechanizmech.

Dětské hřiště: žáci se učí o konstrukcích, jak dosáhnout jejich
stability a trvanlivosti.

Vozidla: žáci se učí o kolech a hřídelích, jak je využít pro
konstrukci nejrůznějších vozidel.

Přenos pohybu: žáci se seznamují s konstrukcí a způsobem
využití mechanizmů k přenosu pohybu.

9656 Jednoduché stroje a ŠVP
Souprava 9656 Jednoduché stroje od LEGO Education si klade
za cíl podpořit rané technické vzdělávání dětí ve věku 5 - 7 let.
V podmínkách českých škol přispívá k naplnění školních
vzdělávacích programů (ŠVP), při respektování jejich specifik.

ŠVP se mohou lišit v časovém rozvržení učiva, jeho formě                   
i obsahu. Je na zvážení učitele, kdy soupravu do procesu
organizovaného vzdělávání zařadí a jakým způsobem ji využije.

Příklady možných vzdělávacích cílů:

Vlastnosti materiálů: žáci se učí o druzích, vlastnostech  
a způsobu využití různých materiálů.

Tah a tlak: žáci se seznamují s možnostmi uvedení těles  
do pohybu.
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Jednoduché stroje a ŠVP

4. Pirátská plachetnice
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Vlastnosti materiálů, Tah a tlak, Síla a pohyb.

1. Větrník
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Vozidla.

2. Roztoč káču
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Hřiště a Vozidla.

3. Houpačka
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Hřiště.
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Jednoduché stroje a ŠVP

5. Vystřelovač aut
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Vozidla.

6. Měřící auto
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Vozidla.

7. Hokejista
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Názorný pohyb.

8. Samův nový pes
Aktivitu je možné využít k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti
přírodních věd: Tah a tlak, Síla a pohyb a v oblasti konstrukce  
a technologie: Přenos pohybu.

Vlastimil
Razítko

Vlastimil
Razítko

Vlastimil
Razítko

Vlastimil
Razítko
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Poznámky pro učitele

1. Větrník
Přírodní vědy
• Energie
• Síla
• Tření
• Otáčení (rotace)

Konstrukce a technologie
• Skládání dílů
• Kombinování materiálů
• Testování, hodnocení
• Vlastnosti materiálů

Slovní zásoba
• Prostor
• Tření
• Otáčení
• Zrychlování
• Síla větru

Doplňkový materiál
• Karton
• Ventilátor
• Papir
• Pravitko
• Nůžky
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Pochopení

Větrník

Cestou ze školy domů potkali Sam se Sárou skupinu dětí pobíhajících s větrníky. Jejich hra se jim
velice líbila. Po příchodu domů se rozhodli postavit si vlastní větrníky. Jaké jim ale navrhnout 
lopatky? Malé a úzké anebo velké a široké? Sára postavila větrník s malými a úzkými lopatkami. 
Větrník se otáčí pomalu, bez ohledu na to, jak moc do něj Sam fouká.

Pomůžete Samovi a Sáře navrhnout lopatky větrníku tak, aby se otáčel co nejrychleji.
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Konstrukce

Větrník

Postavte větrník podle stavebního návodu.

Upozornění!
Použití ventilátoru může způsobit úraz.
Dohlédněte, aby s ním děti zacházely s velkou
opatrností.

• Lopatky musí být ohnuty ve stejném úhlu
• Vrtule se musí volně otáčet
• Pokud se vrtule volně neotáčí, je to 
způsobeno velkým třením mezi vrtulí a 
červeným nosníkem. Posuňte křídla na 
modré hřídeli mírně dopředu.



A
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Přemýšlení

Větrník

Blízko nebo daleko?

Blízko

Daleko

Odhad                       Zjištění
Odhadněte, který z větrníků se začne otáčet
v kratší vzdálenosti od ventilátoru a který ve
větší vzdálenosti od ventilátoru.
Odhad zapište do pracovního listu.

Nasměrujte větrník k ventilátoru čelně a
pomalu se k němu přibližujte. Dávejte pozor,
aby se větrník ventilátoru nedotkl. Zjistěte
vzdálenost, ve které se větrník začne otáčet.

Větrník se otáčí silou proudícího vzduchu
z ventilátoru, stejně jako předává vítr svoji
energii lopatkám větrných elektráren či
větrných mlýnů.

Doporučení:
K určení vzdálenosti mezi
větrníkem a ventilátorem
použijte pravítko.

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého
bádání, dávejte jim otázky, jako např.:

Vyzkoušejte, v jaké vzdálenosti od ventilátoru
se větrníky začnou otáčet?
Zjištění zapište do pracovního listu.

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo.

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?
Byl větrník vzhledem k ventilátoru vždy pod stejným úhlem? Je možné  
nastavit/změnit rychlost otáčení větrníku změnou síly větru? Byly lopatky 
ohnuty ve stejném úhlu?

•  Popište, jak model pracuje.

•  Co je důležité dodržet při stavbě větrníku?
Jak ovlivní jeho rychlost otáčení síla větru, tvar a velikost lopatek, jejich počet...
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Pokračování

Větrník

Dokážete navrhnout jiné lopatky větrníku?

Postavte nový větrník s lopatkami podle
vlastního návrhu.

Navrhněte a vyrobte lopatky různých tvarů a
vyzkoušejte, jak fungují. Jaký materiál je pro
výrobu nejvhodnější? Navrhněte barevné
zpracování.

Do pracovního listu nakreslete nejlepší návrh
větrníku.
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A

B

Větrník                                                                                                                                                                          Žákovský list

Větrník

Jméno:

Blízko/daleko?

Blízko

Daleko

Odhad                       Zjištění
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Větrník                                                                                                                                                                          Žákovský list

Nakreslete svůj nejlepší návrh větrníku

Dokážete navrhnout jiné lopatky větrníku?
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Poznámky pro učitele

2. Roztoč káču
Přírodní vědy
• Energie
• Přesné testování
• Měření
• Pohyb

Konstrukce a technologie
• Kombinování materiálů
• Ověřování
• Návrh hry
• Převody

Slovní zásoba
• Převod do rychla
• Rychlost
• Rotace
• Stabilita
• Nestabilita

Doplňkový materiál
• Barevné tužky anebo fixy
• Papír
• Nůžky
• Prostorná rovná podlaha
• Stopky anebo hodinky
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Pochopení

Pomůžete Samovi a Sáře navrhnout zařízení, se kterým by se káča dala roztočit
co nejrychleji a bez námahy?

Sam a Sára viděli v parku děti jak prsty roztáčejí káču. Aby se káča točila co nejdéle, je zapotřebí
ji roztáčet rychle a dlouho. Skvělá zábava! Sam se Sárou začali přemýšlet, jak káču roztočit, aby
je od dlouhého a rychlého roztáčení nebolely prsty. Potřebovali by vymyslet zařízení, které by to
dokázalo.

Roztoč káču
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Roztoč káču

•  Káču zasuňte do červeného nosníku tak, aby
   modré ozubené kolo na káči tvořilo převod
   se žlutým roztáčecím kolem

•  Překontrolujte, zda při otáčení kliky bude
   žluté ozubené kolo káčou otáčet přes modré
   ozubené kolo

Doporučení:
Uvolnění káči vyžaduje
zručnost. Osvojte si ji.

Konstrukce

Postav zařízení na roztočení káči podle
stavebního návodu

• Roztočte klikou káču a ještě za pohybu
kliky ji uvolněte

Nápad:
Před testováním
nechejte méně zkušené
děti ať si s káčou hrají.



A

B
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Roztoč káču

Přemýšlení

Krátce nebo déle?

Káču můžete roztáčet buď přes modré anebo
červené ozubené kolo. Zjistěte, ve kterém
případě se bude otáčet déle.

Odhad                Zjištění
Odhadněte, při kterém převodu se bude káča
točit krátce a při kterém déle.
Odhad zapište do pracovního listu.

Déle

Krátce

Doporučení:
Chcete-li změřit přesně
dobu po kterou se káča
otáčí, použijte k tomu
stopky anebo hodinky.

Víte, že?
Modré ozubené kolo má
8 zubů, červené 24
zubů a žluté 40 zubů?

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání, dávejte jim 
otázky, jako např.:

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili  testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?
Otáčeli jste klikou stejnou rychlostí u testů A i B? Pohybovala se káča
po stejném povrchu v případě A i B?

•  Popište, jak model pracuje.

Testováním zjistěte postupně, jak dlouho se
bude káča točit při použití převodu modrým
ozubeným kolem s 8 zuby a pak červeným
ozubeným kolem s 24 zuby.
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Roztoč káču

Navrhněte a postavte káču podle vlastní představy!

Dokážete navrhnout vlastní káču?

Pokračování

Jaký použijete materiál a které tvary budou pro
káču nejvhodnější?
Otáčení káči mohou provázet fantastické optické
jevy. Navrhněte je!
Optické jevy a točící se káča mohou být využity  
v nejrůznějších hrách. Vymyslete je!

Do pracovního listu nakreslete nejlepší návrh.
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Roztoč káču                                                                                                                                                                  Žákovský list

Roztoč káču

Jméno:

Odhad                            Zjištění

Krátce nebo déle?

Krátce

Déle
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Roztoč káču                                                                                                                                                                  Žákovský list

Dokážete navrhnout vlastní káču?

Nakreslete svůj nejlepší návrh
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Poznámky pro učitele

Konstrukce a technologie
• Sestavení dílů
• Hodnocení
• Návrh hry

Slovní zásoba
• Rovnováha
• Těleso
• Poloha
• Hmotnost

3. Houpačka
Přírodní vědy
• Rovnováha sil
• Energie
• Páky
• Nestandardní měření
• Osa otáčení
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Houpačka

Pomůžete Samovi a Sáře zjistit, co se s houpačkou přihodilo?

Pochopení

Cestou ze školy se Sam se Sárou zastavili na hřišti. Chtěli se houpat na houpačce, ale něco s ní 
není v pořádku. Přes veškerou snahu ji nemohou rozhoupat. Sára je stále dole a Sam nahoře. Ať se 
Sára snaží odrážet sebevíc, Sam zůstává nahoře. Přemýšleli, co se mohlo stát, co se změnilo?
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Houpačka

Osa otáčení

• Ověřte, zda je houpačka vyvážená a volně se
pohybuje nahoru a dolu

•  Pokud není houpačka v rovnováze,
zkontrolujte, zda je osa otáčení na správném
místě

•  Pokud se houpačka nepohybuje lehce,
ověřte, zda nevzniká tření mezi žlutými a
červenými kostkami

Konstrukce

Postavte houpačku podle
stavebního návodu



A

B
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Houpačka

Přemýšlení

Odhad                             Zjištění

Rovnováha nebo nerovnováha?

Rov
no

vá
ha

Nero
vn

ov
áh

a

Umístěte na každou stranu houpačky těleso
o hmotnosti 2x2 kostky. Zjistěte, kdy bude
houpačka v rovnováze a kdy ne.

Odhadněte, ve kterém případě bude houpačka
v rovnováze a ve kterém ne.
Odhad zapište do pracovního listu.

Rovnováha houpačky závisí na hmotnosti
těles a jejich vzdálenosti od osy otáčení
(čepu).

Testováním ověřte, kdy je houpačka
v rovnováze a kdy ne.
Výsledek testu zapište do pracovního listu.

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání,
dávejte jim otázky, jako např.:

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo.

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?

•  Popište, jak model pracuje.
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C

D

Houpačka

Pokračování

Jak ovlivní kostka rovnováhu?

Odhadněte, jak může jedna kostka ovlivnit
rovnováhu na houpačce.

Testováním ověřte, zda byl váš odhad správný.
Do pracovního listu zaznamenejte, kam je třeba
kostku umístit tak, aby byla houpačka
v rovnováze.
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Houpačka                                                                                                                                                                   Žákovský list

Houpačka

Jméno:

Rovnováha nebo nerovnováha?

Odhad                              Zjištění

Rovnováha

Nerovnováha
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C

D

Jak ovlivní kostka rovnováhu?

Houpačka                                                                                                                                                                     Žákovský list
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Poznámky pro učitele

4. Pirátská plachetnice
Přírodní vědy
• Rovnováha
• Plovoucí tělesa
• Tlak a tah
• Větrná energie

Konstrukce a technologie                                                
• Spojování dílů
• Kombinování materiálů
• Ověřování
• Vlastnosti materiálů

Slovní zásoba
• Plocha
• Plovoucí
• Síla
• Náklad
• Plachta
• Nádoba s vodou
• Stabilní
• Nestabilní

Doplňkový materiál
• Velká nádoba na vodu
• Pravítko
• Stopky nebo hodinky
• Osuška na mokré díly
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Pomůžete Samovi a Sáře zrychlit jejich plavbu?
Najděte řešení!

Pirátská plachetnice

Pochopení

Sam se Sárou jsou dva nebezpeční kapitáni pirátské plachetnice na cestě k Ostrovu pokladů. 
Chystají se zakopat svoji kořist zlata a stříbra. Spěchají a nechtějí, aby je někdo spatřil, někdo, 
kdo by jim mohl poklad ukrást.
Jejich nechvalně proslulá plachetnice však není dostatečně rychlá. Sam fouká do plachty co
nejsilněji, Sára tvrdí, že jsou velmi pomalí a někdo je uvidí.



20 cm

50 cm
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Pirátská plachetnice

Konstrukce

Postavte plachetnici podle
stavebního návodu.

• Naplňte nádobu vodou
• Nádoba musí být minimálně 50cm dlouhá
• V nádobě musí být ideálně 5 - 10cm vody
• Opatrně položte plachetnici na hladinu vody
• Pro plavbu musí mít plachetnice dostatek 
prostoru od stěn nádoby i dna.



A

B
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Přemýšlení

Pomalu nebo rychle?

Odhad                               Zjištění

Pomalu

Rychle

Pirátská plachetnice

Testujte plavbu lodi s malou a velkou
plachtou.
Zjištění zapište do pracovního listu.

Na plachtu s větší plochou vítr více tlačí a proto
se loď pohybuje rychleji.

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání,
dávejte jim otázky, jako např.:

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním?
Zdůvodněte.

• Popište, co se stalo.

• Co je třeba dodržet pro přesné testování?
Foukal vítr vždy stejnou rychlostí? Foukal vítr vždy
stejným směrem?

• Popište, jak model pracuje.

• Navrhněte tři zlepšení pro váši loď, zdůvodněte je.

Namísto větru do plachty foukejte, nebo mávejte víkem
od krabice. S kterou plachtou se bude loď pohybovat
pomaleji a s kterou rychleji?

Nejprve odhadněte, se kterou z plachet se bude loď
pohybovat pomaleji a kterou rychleji.
Odhad zapište do pracovního listu.

Doporučení:
Před opakovaným
položením lodi na hladinu
vody ji dobře osušte.
Zachycená voda může
změnit nadlehčování lodi.

Víte, že?
Vzduch uzavřený
vodou v dutinách
LEGO® DUPLO® kostky
ji nadlehčuje? Pokud
všechen vzduch
z kostky vytěsníme, 
loď se potopí.
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Vor

Vyrobte plachty různých tvarů a vyzkoušejte jak
fungují. Jaký materiál je pro výrobu plachty
nejvodnějsí? Vyrobte pestrobarevné plachty.
Do pracovního listu nakreslete plachtu, která se
vám nejvíc líbí.

Pokračování

Dokážete navrhnout a vyrobit vlastní plachtu?

Navrhněte pro loď plachtu dle vlastní fantazie.

Rozšíření aktivity:
Postavte loď podle vlastního návrhu tak, 
aby unesla co největší množství zlata a 
stříbra a přitom se nepotopila.
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Jméno:

Pomalu nebo rychle?

Odhad                             Zjištění

Rychle

Pomalu

Pirátská plachetnice

Pirátská plachetnice                                                                                                                                                    Žákovský list
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Dokážete navrhnou a vyrobit vlastní plachtu?

Nakreslete svůj nejlepší návrh plachty

Pirátská plachetnice                                                                                                                                                    Žákovský list
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Poznámky pro učitele

5. Vystřelovač aut
Přírodní vědy
• Energie
• Tření
• Měření vzdálenosti
• Tlak a tah
• Kola

Konstrukce a technologie
• Skládání dílů
• Testování, hodnocení
• Jednoduché mechanizmy

Slovní zásoba
• Úhel
• Kola na hřídeli
• Síla
• Tření
• Nakloněná rovina
• Pneumatiky
• Kola

Doplňkový materiál
• Krabice nebo knihy
• Karton
• Prkno dlouhé min. 150cm
• Pravítko
• Lepící páska
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Vystřelovač aut

Pomůžete Samovi a Sáře navrhnout vystřelovač aut, který by je vrátil zpět na kopec?

Pochopení

Sam a Sára se fantasticky baví. Závodí jízdou z kopce, který je za jejich domem. Mají perfektní
závodní auto, se kterým je rychlá jízda opravdovým vzrušením.
Jakmile vůz zastaví, nastává tvrdá práce. Musí jej vytlačit zpět do kopce. Sára je přesvědčena, 
že musí být snažší způsob, jak auto na kopec dostat. I Samovi by se líbilo jenom jezdit a netlačit.
To by bylo super!



20 cm

150 cm
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Vystřelovač aut

Konstrukce

Postavte vystřelovač aut podle
stavebního návodu

Vyzkoušejte jízdu do kopce

•  Položte prkno na několik knih do výšky cca 20cm

•  Vystřelovač aut umístěte na dolní konec
    rampy (nakloněné roviny)

•  Zkontrolujte, zda nevzniká tření mezi 
pneumatikami a boky vozu

Doporučení:
Vystřelovač aut k prknu
upevněte lepící páskou.



A

B
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Vystřelovač aut

Dlouhá osa vystřelovače představuje delší
působení síly na auto. Autu předá větší
energii než osa krátká, auto vystřelí do větší
vzdálenosti.

Odhad                            Zjištění

Blízko

Daleko

Doporučení:
K měření vzdálenosti do
které je auto vystřeleno
použijte standardní měření
pravítkem.

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání,
dávejte jim otázky, jako např.:

•  Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo..

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování? Působily
  vystřelovače vždy stejnou silou? Startovalo auto vždy ze
   stejného místa?

•  Popište, jak model pracuje.

Přemýšlení

Blízko nebo daleko?

K vracení aut na svah použijte vystřelovač
s dlouhou a krátkou osou. Který z nich
vrátí auto do větší vzdálenosti?

Odhadněte, který z vystřelovačů vystřelí auto
do svahu blíž a který dál.
Odhad zapište do pracovního listu.

Testováním zjistěte, který z vystřelovačů (krátká/
dlouhá osa) vystřelí auto do svahu blíž a který
dál.
Zjištění zapište do žákovského listu.
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Vystřelovač aut

Jak daleko?

Pokračování

Zahrejte si hru, ve které zvítězí ten hráč, který
vystřelí auto co nejblíže ke stěně třídy, aniž 
by do stěny narazilo.

Čím blíže se auto dostane ke stěně, tím vice
bodů získáváte.
Získané body zapisujte do žákovského listu.

Stanovte pro hru pravidla.
Auta budou vystřelena vždy ze stejného místa.
Každý hráč má tři pokusy.
Výsledky všech tří pokusů budou sečteny, atd.
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Vystřelovač aut                                                                                                                                                             Žákovský list

Vystřelovač aut

Jméno:

Blízko nebo daleko?

Odhad                             Zjištění

Daleko

Blízko
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Jak daleko?

Vystřelovač aut                                                                                                                                                            Žákovský list

Celkem:

Získané body:

3

2

1
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Poznámky pro učitele

6. Měřící auto
Přírodní vědy

Konstrukce a technologie
• Skládání dílů
• Testování, hodnocení
• Využití mechanizmů

Slovní zásoba
• Přesnost
• Úhel
• Vzdálenost
• Tření
• Hmotnost
• Rampa

Doplňkový materiál
• Kartonové krabice nebo knihy
• Papír nebo karton
• Prkno 150cm nebo delší
• Pravítko

• Energie
• Síla
• Tření
• Standardní a nestandardní měření
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Měřící auto

Pomůžete Samovi a Sáře navrhnout auto, kterým by se dala vzdálenost
snadno změřit?

Pochopení

Sam a Sára se ve škole učili měřit vzdálenosti. Cestou domů je zajímá, jak daleko od sebe jsou
jejich oblíbená místa. Chtějí změřit, jak je vzdálený jejich domek na stromě od stánku se
zmrzlinou.
Sam navrhuje vzdálenost změřit pomocí metru. Sára si myslí, že je to příliš pracné a že musí být 
jednodušší způsob, jak vzdálenost změřit.
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Měřící auto

Konstrukce

Postavte měřící auto podle
stavebního návodu

Ručička

Stupnice

Šnekový převod

Startovací čára 1 m

15 cm

Startovací čára 50 cm

Testujte na rapě

Práce se stupnicí

Doporučení:
Jestliže je deska rampy
příliš vysoká, může se
auto při dojezdu
převrhnout. Použijte
karton a lepící pásku
k vyrobení dojezdu.

Dojezd

•  Vyznačte na rapě dvě startovací čáry, první
1m a druhou 50cm od konce prkna

•  Podložte prkno tak, aby se startovací čára
1m nacházela 15cm nad úrovní základny

•  Stupnice je rozdělena na 10 dílků
(nestandardní jednotky)

•  Spusťte měřící auto z rampy
•  S pohybem auta, se pohybuje i ručička
•  Ručička na stupnici ukazuje, jakou dráhu

auto urazilo při jízdě z rampy (jednotkou je
jeden dílek)

• Kola se musí volně otáčet, nesmí 
vznikat tření o konstrukci auta

•  Bude-li se otáčet modré ozubené kolo, musí
se otáčet i ručička stupnice

• Ručička nesmí třít o stupnici



A

B
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Měřící auto

Přemýšlení

Jak daleko?

Na stupnici lze odečítat, jak velkou 
vzdálenost auto urazilo. Zjistěte, jak vekou 
vzdálenost auto urazí (počet dílků) z každé 
ze startovacích čar.

Odhad                           Zjištění

Dopručení:
Před každým novým
měřením ručičku na
stupnici vynulujte
(otáčením modrého
ozubeného kola).

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání,
dávejte jim otázky, jako např.:

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním?
Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo.

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?
Startovalo auto vždy ze steného místa?
Bylo nutné auto z rampy tlačit směrem dolů?
Vynulovali jste stupnici před každým testem?

•  Popište, jak model pracuje.

Vzdálenost nejprve odhadněte.
Odhad zapište do pracovního listu.

Testováním zjistěte přesně, jaké vzdálenosti
auto urazí z každé ze startovacích čár.
Zjištění zapište do pracovního listu.
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Měřící auto

Nejprve odhadněte vzdálenost, kterou auto urazí
jízdou z jednotlivých startovacích čar.
Odhad zapište do pracovního listu.

Testováním zjistěte přesně, jaké vzdálenosti
auto urazí z každé ze startovacích čár.
Zjištění zapište do pracovního listu.

Odhad                              Zjištění

Pokračování

Testujte dál!

Zvedněte rampu tak, aby se startovací čára   
1m nacházela 25cm nad nad úrovní základny   
a zjistěte, jaký to má vliv na vzdálenost, kterou
auto urazí z každé ze startovacích čar.
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Měřící auto

Jméno:

Odhad                            Zjištění

Jak daleko?
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Odhad                            Zjištění

Testujte dál!
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Poznámky pro učitele

7. Hokejista
Přírodní vědy
• Energie
• Síla
• Pohyb
• Standardní a nestandardní měření

Konstrukce a technologie
• Skládání dílů
• Pravidla hry
• Testování, hodnocení

Slovní zásoba
• Úhel
• Vzdálenost
• Účinnost

Doplňkový materiál
• Min. 2x2m hladké plochy
• Pravítko
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Hokejista

Pomůžete Samovi a Sáře postavit hráče týmu, který bude na branku útočit
účinnými, dlouhými střelami ze středu hrací plochy?

Pochopení

Sam je skvělý hokejový brankář, Sára vynikající útočník na branku. Trénují na hokejový zápas 
proti nejlepšímu týmu ze školy. Sára je přesvědčena, že zvítězí, pokud budou útočit na branku 
soupeře účinnými, dlouhými střelami.
Aby zápas vyhráli, potřebují hráče, který bude na branku střílet ze středu hrací plochy. Sam se
strategií Sáry souhlasí.
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30 cm

50 cm

Hokejista

Konstrukce

Postavte hokejistu podle stavebního návodu

•  Otočením kola na zadní části hráče ověřte,
zda se jeho rameno volně pohybuje

•  Otočením kola na zadní části hráče odstřelte
ramenem hráče kolo kladky, která nahrazuje
hokejový puk

•  V případě, že rameno hráče puk neodstřelí,
zkontrolujte, zda je hráč postaven přesně
podle stavebního návodu

Postavte hrací plochu

• Změřte a vyznačte střelecké pozice ve
vzdálenostech 30cm a 50cm

•  Postavte a umístěte hokejovou branku
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Hokejista

Přemýšlení

Snadné nebo obtížné

Dát branku z určité vzdálenosti může
být různě obtížné. Najděte vzdálenost,
ze které bude hráč nejvíce úspěšný.

Odhadněte, která vzdálenost bude pro
úspěšnou střelbu nejvhodnější.
Odhad zapište do pracovního listu.

Odhad                            Zjištění

Snadné

Obtížné

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého bádání,
dávejte jim otázky, jako např.:

• Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo.

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?
Střílel útočník vždy ze stejné pozice?

•  Popište, jak model pracuje.

Testováním ověřte ze které vzdálenosti 
je střelba na banku lepší.
Zjištění zapište do pracovního listu.
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Hokejista

Pokračování

Blízko nebo daleko?

Ověřte, zda bude do větší vzdálenosti
vystřelena jedna, nebo dvě kostky.

Odhadněte, zda bude do větší vzdálenosti
vystřelena jedna, nebo dvě kostky.
Odhad zaznamenejte do pracovního listu.

Testováním ověřte, zda byl váš odhad
správný.
Zjištění zaznamenejte do pracovního listu.

Odhad                             Zjištění

Daleko

Blízko
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Hokejista

Jméno:

Snadné nebo obtížné?

Odhad                            Zjištění

Snadné

Obtížné
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Hokejista                                                                                                                                                                       Žákovský list

Blízko nebo daleko

Odhad                           Zjištění

Blízko

Daleko
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Poznámky pro učitele

Konstrukce a technologie
• Spojování dílů
• Testování, hodnocení
• Návrh hračky

8. Samův nový pes
Přírodní vědy
• Tření
• Převod řemenem

Slovní zásoba
• Směr
• Tření
• Řemen
• Řemenice
• Otáčení

Doplňkový materiál
• Ústřižky látky
• Barevné tužky nebo fixy
• Papír nebo karton
• Nůžky
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Samův nový pes

Pochopení

Sam je velice smutný, protože se sousedé stěhují do vzdáleného města. Jeho nejlepší kamarád,
samozřejmě po Sáře, je sousedův pes Buddy. Je to nejroztomilejší štěňátko s velkýma očima. Sam 
si ho často bere na procházky a tráví s ním spoustu času. Co bude nyní, když se i Buddy odstěhuje?
Sáře je Sama velice líto. Aby jej rozveselila, rozhodne se pořídit mu nového kamaráda - psíka
s velkýma očima, přátelského, legračního, přesně takového, jakým je Buddy.

Pomůžete Sáře vyrobit pro Sama dvojníka Buddyho, psíka s velkýma
očima, které se pohybují?
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Samův nový pes

• Kruhy s očima umístěte na hřídele tak, jak je vyobrazeno
• Hřídele se musí volně otáčet
• Pokud se volně neotáčejí, posuňte na nich žluté řemenice

Konstrukce

Postavte samova nového psa
podle stavebního návodu
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Samův nový pes

Testováním zjistěte, jak se oči samova
psa otáčejí při různém nastavení
řemenů převodu.
Zjištění zapište do pracovního listu.

Nechejte děti přemýšlet o výsledcích svého
bádání, dávejte jim otázky, jako např.:

•  Jaký byl váš odhad a co jste zjistili testováním? Zdůvodněte.

•  Popište, co se stalo.

•  Co je třeba dodržet pro přesné testování?

   Byly řemeny správně nastaveny?

•  Popište, jak model pracuje.

Odhad                              Zjištění

Stejně

Opačně

Přemýšlení

Stejně nebo opačně?

Otáčením čenichu samova psa se budou otáčet 
i jeho oči. Zjistěte, při jakém nastavení řemenů
převodu se budou otáčet oči ve stejném a kdy     
v opačném směru.

Odhadněte, při jakém nastavení řemenů převodu
se budou otáčet oči ve stejném a kdy v opačném
směru.
Odhad zapište do pracovního listu.
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Samův nový pes

Odhadněte, při jakém nastavení řemenic se
budou oči samova psa otáčet stejnou a kdy
rozdílnou rychlostí.
Odhad zapište do pracovního listu.

Testováním ověřte, při jakém nastavení
řemenic se budou oči samova psa otáčet
stejnou a kdy rozdílnou rychlostí.
Zjištění zapište do pracovního listu.

Odhad                           Zjištění

Pokračování

Stejně nebo rozdílně?

Změnou nastavení řemenic můžete změnit
rychlost otáčení očí samova psa. Zjistěte, při
jakém nastavení se budou oči otáčet stejnou  
a při jakém rozdílnou rychlostí.

Rozdílně

Stejně
Doporučení: Upravte samova psa

Úprava samova psa musí být pěkná a praktická.
K výrobě jazyka, uší, ocásku ... použijte různé
materiály, jako jsou látky, kartony aj.
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Samův nový pes

Jméno:

Stejně nebo opačně?

Odhad                           Zjištění

Opačně

Stejně
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Stejně nebo rozdílně?

Odhad                            Zjištění

Rozdílně

Stejně
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Poznámky pro učitele

Krokodýlí řeka

Problémová úloha

Pomůžete Samovi a Sáře bezpečně přejít řeku?

Návrh konstrukce

Navrhněte a postavte bezpečný most, který:
• Je dlouhý nejméně 20cm a nedotýká se vody
• Je minimálně 10cm nad vodou
• Bezpečně unese Sama se Sárou

Sam se Sárou jsou na výletě v divoké džungli. Narazili na 
krokodýlí řeku a musí se bezpečně dostat na druhý břeh.
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Krokodýlí řeka

Krokodýlí řeka

Nápověda
Podívejte se na:

Houpačka

Větrník

Doplňkový materiál
• Pravítko

Rozšíření úlohy
Navrhněte a postavte loď, která může pod mostem proplout.

• Je most bezpečný?
Pomocí postaviček Sama a Sáry ověřte, zda je pro ně most opravdu bezpečný.
Přejdou Sam se Sárou most, aniž by museli překonávat překážky (díry, mezery...)?

• Jaká je nosnost mostu?
Kde se nachází kritické místo pro zatížení mostu? Uprostřed! Umístěte Sama doprostřed
mostu a přidejte Sáru. Je vše v pořádku? Použijte další kostky ze soupravy a testujte kolik
jich unese před zborcením. Čím větší hmotnost unese, tím je bezpečnější.

Přesné a zábavné testování
• Je most 20cm dlouhý anebo delší?

Položte most na LEGO® DUPLO® úložný kontejner, který je 27cm široký.  
Je váš most delší anebo kratší?

• Opravdu se most nachází 10cm nad
vodou? Změřte a zjistíte to!

  Vzdělávací cíle
   Uplatnění následujících znalostí a dovedností:
   • Konstrukce
   • Stabilita
   • Měření
   • Testování k ověření bezpečnosti konstrukce
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Krokodýlí řeka
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Tropický den

Poznámky pro učitele

Problémová úloha

Slunce se nachází vysoko na obloze, je krásný letní den a Sam se Sárou jsou na pláži. Je takové
horko, že se jim nechce nic dělat a ani zmrzlina je nedokáže zchladit. Pomohl by alespoň mírný
vánek.

Navhnete a postavíte Samovi a Sáře ventilátor, který dokáže rozproudit vzduch?

Návrh konstrukce

Navrhněte a postavte ventilátor, který:
• Lze postavit na podložku
• Využívá ozubený anebo řemenový převod pro vytvoření co
nejsilnějšího proudění vzduchu

• Je na ruční pohon
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Tropický den

Tropický den

Nápověda
Podívejte se na:

Větrník

Roztoč káču

Doplňkový materiál
• Karton
• Pastelky
• Nůžky
• Lepící páska
• Pravítko
• Papír, vlna, nitě

Přesné a zábavné testování
• Je váš ventilátor dostatečně stabilní?

Vyzkoušejte a zjistíte to!

• Jaké převody ventilátor používá?
Ozubené anebo řemenové? Ukažte a popište.

• Jak silné je proudění vzduchu?
Navhněte a vyrobte zařízení pro testování síly větru. Použijte plápolající
papírky anebo jen nitě sevřené mezi prsty. Čím vice plápolají, tím
silnější je proudění vzduchu. Změřte vzdálenost od ventilátoru, kdy
přestanou plápolat. Čím je vzdálenost větší, tím je ventilátor silnější.

• Jaký je použitý převodový poměr?
Otočte kličkou ventilátoru 1x a spočítejte, kolik
otáček vykoná vrtule ventilátoru. Čím více
otáček vykoná, tím je ventilátor lepší.

Rozšíření úlohy
Navrhněte a vyrobte nové, větší lopatky ventilátoru tak, aby byl účinnější.
Lopatky udělejte pestrobarevné.

   Vzdělávací cíle
   Uplatnění následujících znalostí a dovedností:
   • Síla větru
   • Ozubená a řemenová kola
   • Otáčky
   • Měření
   • Testování k ověření bezpečnosti konstrukce
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Tropický den
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Strašák

Návrh konstrukce

Navrhněte a postavte plašiče ptáků, který:
• Bude vykonávat alespoň jeden pohyb
• Bude opravdovým strašidlem na ptáky

Navrhnete a postavíte pro Sama a Sáru plašiče ptáků (strašáka)

Problémová úloha

Sam a Sára mají rádi třešně, které rostou na starém velkém stromě na zahradě. Nejsou sami! Občas
na strom usedne velké hejno ptáků a ozobe spoustu ovoce. Sam se Sárou se je snaží plašit hlukem,
moc to ale nepomáhá.

Poznámky pro učitele
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Doplňkový materiál
• Zvonky anebo jiné hlučící předměty
• Vyřazené věci

Rozšíření úlohy
Navrhněte mechanizmus, který bude vydávat silný hluk při pohybu plašiče.

Strašák

Strašák

 Vzdělávací cíle
   Uplatnění následujících znalostí a dovedností:
   •  Ozubené a řemenové převody
   •  Stabilita
   •  Testování k ověření bezpečnosti konstrukce

Nápověda
Podívejte se na:

Hokejista

Samův nový pes

Přesné a zábavné testování
• Jak má strašák vypadat?

Podle čeho strašáka poznáte?

• Jaké druhy pohybů bude vykonávat?
Předveďte a popište.

• Čím vším strašák plaší ptáky?
Vysvětlete. Jedná se o pohyb, hluk nebo...?
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Strašák
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Houpačka

Poznámky pro učitele

Problémová úloha

Sam a Sára se rádi houpou na zahradní houpačce. Ta je ale stará a opravdu není moc bezpečná.
Když se pořádně rozhoupou, hrozí jim, že se houpačka poláme a oni spadnou.

Pomůžete Samovi a Sáře postavit novou houpačku?

Návrh konstrukce

Navrhněte a postavte houpačku, která:
• Má dostatečně velkou sedačku
• Jakmile ji rozhoupáme, bude se sama houpat co nejdéle
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Doplňkový materiál
• Stopky anebo hodinky

Přesné a zábavné testování
• Je houpačka pro Sama nebo Sáru dostatečně prostorná?

Posaďte Sama nebo Sáru na houpačku a vyzkoušejte.

• Je houpačka dostatečně stabilní?
Nekymácí se, nehrozí zlomení nosníků?

• Jak dlouho se rozhoupaná houpačka sama pohybuje?
Testujte s použitím stopek anebo hodinek.

Rozšíření úlohy
Pro zvýšení bezpečnosti postavte kolem houpačky ohrazení.

Houpačka

Houpačka

Vzdělávací cíle
   Uplatnění následujících znalostí a dovedností:
   • Stabilita
   • Rovnováha
   • Konstrukce
   • Testování k ověření bezpečnosti konstrukce

Nápověda
Podívejte se na:

Pirátská plachetnice

Houpačka
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Houpačka
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Slovník

E Energie                 	 Energie je schopnost tělesa konat práci.
                                       	 Člověk získává energii z jídla, tuto může využít např. k roztočení větrníku
                                       	  anebo při hokejovém zápasu.

H Hmotnost               Hmotnost vyjadřuje množství látky obsažené v tělese.
                                         	Na Zemi působí na tělesa gravitační síla, která je přitahuje svisle
                                         ke středu Země. Zvednou těleso o hmotnosti 50kg dá námahu.
                                         	Na oběžné dráze kolem Země je tato síla téměř nulová, zvednout těleso
                                         nevyžaduje námahu. Přesto i zde má těleso stále stejnou hmotnost
                                         50kg. Hmotnost je často nazývána nesprávně jako váha tělesa a bývá
                                         zaměňována s tíhou tělesa.

         Hnací  	             Ozubené kolo, řemenice, ale i páka anebo vačka pohánějící dané
                                         zařízení.

         Hnací síla           	    Síla, která uvádí tělesa do pohybu.

K Kolo na hřídeli� Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně
                                         spojené části (kolo a hřídel), které se otáčejí kolem jedné osy.

         Korunové kolo       Ozubené kolo, jehož zuby vyčnívají mimo kolo (kolo připomíná
                                         královskou korunu). Korunovým převodem je možné změnit směr
                                         otáčení osy o 90 stupňů.

N Nulování                  Nastavení ručičky stupnice na výchozí, nulový bod.

O Osa otáčení 	 Osu otáčení nelze zaměňovat se středem (osou) tělesa, např. u páky
	 	 	 (houpačka, kleště…).

Otáčení (rotace)      Otáčení anebo pohyb tělesa kolem pevného bodu. Při pohybu se
	 	 	 vzdálenost tělesa od bodu otáčení nemění.

     Ozubené kolo 	 Kolo s ozubením na svém obvodu, používá se pro ozubené převody.
	 	 Ozubenými převody lze změnit velikost síly, rychlost a směr otáčení.

P Páka 	 	  Páka je jednoduchý stroj usnadňující práci.
	 	 	 Jde o nejpoužívanější jednoduchý stroj. Na jeho principu pracují
	 	 	 např. houpačka, nůžky, nůžky na nehty, kleště, klávesy u klavíru, kleště
	 	 	 a trakař…

Plocha 	 	 Vyjadřuje velikost prostoru.
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Glossary

Ř Řemen 	 	 Souvislý pás přenášející pohyb z jedné řemenice na druhou.

       Řemenice 	 	 Kolo pro řemenové převody. Řemenice má po svém obvodu drážku 	
	 	 	 pro uložení řemene - souvislý pás přenášející pohyb z jedné řemenice 	
	 	 	 na druhou. Řemenovým převodem lze změnit velikost síly, rychlost a
	 	 	 směr otáčení.

R Rychlost 	 	 Rychlost vyjadřuje změnu polohy tělesa v určitém časovém úseku.

P Přesná měření            Opakovaná měření prováděná při změně podmínek.

Převod do pomala      Hnací malé ozubené kolo se otáčí větší rychlostí, velké hnané kolo
                                            menší rychlostí. Přenášená síla se zvyšuje.

       Převod do rychla        Hnací velké ozubené kolo se otáčí menší rychlostí, malé hnané kolo
                                            větší rychlostí. Přenášená síla se snižuje.

S Síla 	 	 	 Tlaková anebo tahová.

Síly v rovnováze 	 Síly jsou v rovnováze, pokud jsou stejně veliké a působí na těleso
                                           v opačných směrech. Nenastává pohyb tělesa.

       Síly v nerovnováze   Síly různých velikostí působí na těleso v různém směru. Nastává
                                           pohyb tělesa.

S Síla                              Tlaková anebo tahová.

T Tíha                              Síla, kterou jsou tělesa o určité hmotnosti přitahována k Zemi.

      Tření 	   	 Síla bránící vzájemnému pohybu těles, které se plochami dotýkají.

Ú Účinnost Vyjadřuje, kolik energie je využito pro práci strojů a kolik se jí vyplýtvá,
	 	 	 například třením.

Úhel � � Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami, které mají
	 	 	 společný počátek. Velikost úhlu měříme ve stupních.

V Výkon                         Kombinace síly a rychlosti se kterou stroje pracují.

Vztlak                          Vztlak je síla působící na plovoucí těleso. Pokud je vztlak větší než
                                           tíha tělesa, těleso plove na hladině. V opačném případě těleso klesá
                                           ke dnu.
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LEGO® Element Survey

1x
LEGO® DUPLO® girl
4271511

4x
Brick with arch, 2x3, red
230221

4x
Brick with holes, 2x4, red
75349

3x
Brick, 2x2, yellow
343724

5x
Brick, 2x4, yellow
301124

2x
Brick, 2x2, red
343721

4x
Brick, 2x4, red
301121

3x
Brick, 2x2, green
343728

3x
Brick, 2x4, green
301128

1x
LEGO® DUPLO® boy
4502103

2x
Brick, 2x8, red
419921

2x
Brick with holes, 2x10, red
75350

2x
Plate, 2x4, yellow
4160152

2x
Bridge element, 2x4x2, yellow
4221004

1x
Brick with eyes, oval, 2x4x2, yellow
81981

2x
Beam, 7-module, yellow
652424

4x
Beam, 11-module, yellow
652524

2x
String with hook, yellow
75536
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2x
Gear, 24-tooth crown, blue
4501054

2x
Gear, 24-tooth crown, red
652921

2x
Gear, 40-tooth crown, yellow
4501044

15x
Hub / pulley wheel, yellow
4271570

4x
Tyre, black
4514411

1x
Worm gear, blue
4271573

6x
Connector peg, handle, yellow
4493718

4x
Axle with gear, 
5-module, 8-tooth, blue
652323

2x
Axle with gear, 
8-module, 8-tooth, blue
4113296

7x
Axle, 6-module, grey
4211534

5x
Axle, 8-module, green
652128

2x
Belt, blue
71059

1x
Gear block, transparent
4113297

1x
Plate, 6x12, green
4281607

1x
Plastic forms sheet, green
4520270




