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SONDA I.

Pokusy v minulosti v oblasti létání p ivedly lidstvo k výrob  r zných stroj  a p enášedel, které více 
i mén  následn  ovlivnily to, jak vypadalo první letadlo. Zkušenosti s pokusy v létání byly podkladem pro výrobu 

prvního létajícího stroje a poté letadel. Lidé v dnešní dob  létají i jiným zp sobem než pomocí letadel. V diskusi 
proberte jiné alternativy sou asného létání a zjist te, zda není mezi vámi n kdo, kdo má zkušenost s létáním. 

Motivace:

PET lahve, pumpi ka na kolo, tavná pistole, korkové zátky s dírou, lepicí páska, vodicí ty  (rovná kulatina 
délky alespo  1,5 m), „šlausky“ – hadi ky k pumpi ce na kolo, které se dají spojit, papírové kroužky (z toaletního 
papíru), karton, n žky, barvy + spreje (na ozdobu).

Pot eby:

Planeta Pomoc – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

1) Vezm te karton a dle velikosti 
použité PET lahve vyst ihn te stabilizátory (dle obrázku) 
vaší budoucí rakety. Jde vlastn  o k idélka, která mají 
za úkol držet raketu v ur eném sm ru.

2) P ilepte stabilizátory k t lu rakety (PET lahev). 
Použijte lepící pásku, nepoužívejte tavnou pistoli – ta by 
zdeformovala PET láhev horkem.

3) Na t lo rakety p ilepte papírové vodicí kroužky. 
Pomocí nich budete raketu sm rovat. 

4) Nyní p ipravíte špunt. Vezm te korkovou i 
gumovou zátku o velikosti, která odpovídá hrdlu PET 
lahve. Pokud v korkové zátce nemáte díru, musíte ji 
vyvrtat. Ale pozor, jen takovou, aby jí prošel „šlaušek“. 
Až prostr íte „šlaušek“ zátkou, zatavte pr chod v zátce 
tavnou pistolí. Tento krok je d ležitý, špunt musí 
zcela t snit. Korkový špunt je možno upravit i tak, že 
do vyvrtané dírky z vnit ní strany dáte starý ventilek 
z duše kola. Dá se dob e našroubovat na „šlaušek“ 
a t sní i bez lepení.

5) Nalijte do PET lahve vodu do 1/3 a zašpuntujte. 
Ne moc siln , jinak se vám raketa neodpálí, ale také 
ne moc slab , jinak vám nedoletí moc daleko. Toto 
závisí na volb  PET lahve a druhu špuntu a jen vlastní 
zkušenosti s odpalováním vám mohou v odhadu pomoci.

6) Navlékn te hotovou, napln nou a zašpuntovanou 
raketu na vodicí ty  a p ipojte raketu k pumpi ce. 
Postavte se do bezpe né vzdálenosti alespo  5 metr  
a za n te pumpovat. Jakmile tlak v lahvi dosáhne 
kritického bodu, uvolní špunt a za ne vytla ovat vodu 
z lahve a tím jí dodá rychlost.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání 
a P átelství.

Provedení:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, 
ob anská, pracovní.

Pochopení fyzikálních úkaz  a zákonitostí, cílev dom  ešit problémy spojené s projekty, 
kooperace.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Bezpe nost – vymezit letový prostor, nasm rování letu rakety tak, aby nedošlo p i vzletu a dopadu 
k ublížení na zdraví i poškození majetku. P i práci s tavnou pistolí – lepidlo m že zp sobit vážné popáleniny.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – postarat 
se o bezpe nost p i p íprav , d lat v dob e osv tleném prostoru. Nutná 

asistence. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího – vysv tlování krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podob .

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. Pomoc vedoucího p i p íprav , vymezení pracovního prostoru.

Mentáln  postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí ú astníky vede krok za krokem a pomáhá.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít p ipraveny další úkoly, 
než se pokro í k dalším kroku.

Výjime n  nadaní a geniální – vyzkoumat r zná vylepšení rakety, vytvo ení vlastního modelu.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


