
Zvuk – domácí pokusy

A. Jak pomoci zvuku na cestě k uchu

Pomůcky: tikající budík nebo minutka (hrající mobil), arch papíru

Provedení: Budík postav na stůl a poslouchej, jak tiká.

Pak stoč papír do trubice, jeden konec dej k budíku a druhý k uchu.
Porovnej, jak slyšíš tikot budíku nyní.

Otázka pro tebe: Proč slyšíš tikot budíku skrze trubici hlasitěji? 

B. Jak se šíří zvuk v různých materiálech

Pomůcky: dřevěný stůl, polystyrénová deska, kovové zábradlí, vana s vodou, kuchyňská minutka
nebo budík, další pomůcky podle možností

Provedení: Na jeden okraj stolu přilož ucho a druhé ucho si
zacpi prstem. Na druhém konci stolu zaťukej, nebo na stůl
polož tikající kuchyňskou minutku, nebo budík a poslouchej.

Pak totéž zopakuj s polystyrénovou deskou, u kovového
zábradlí, ve vaně při koupání (na chvíli ponoř hlavu pod vodu a
zaťukej na vanu). Využij i další materiály, které máš k dispozici.

Úkol pro tebe: Porovnej, jak slyšíš klepání přes různé materiály,
srovnej je od nejlepšího „vodiče“ zvuku po nejhorší.

C. Zvuková izolace

Pomůcky: tikající budík nebo minutka (hrající mobil), stůl, podložky z různých materiálů

(polystyrén, molitan, knížka, prkénko, hadr, porcelánový a plastový talířek, …)

Provedení: Na jeden okraj stolu postav tikající budík, k druhému konci stolu přilož ucho. 
Druhé ucho si zacpi prstem a poslouchej tikot budíku. Pak budík podkládej postupně 
podložkami z různých materiálů a porovnej, jak silně slyšíš tikat budík, když jsou pod ním 
různé podložky. 

Úkol pro tebe: Seřaď použité materiály podle toho, jak dobře
pohlcují zvuk.

D. Zvuk vidličky

Pomůcky: kovová vidlička nebo lžíce, režná nit, nůžky

Provedení: Kovovou vidličku uvaž na nit. Brnkni s ní o hranu
stolu. Pak si konce nitě přilož k uším, jak je vidět na obrázku, a
zopakuj brnknutí do stolu. 

Úkol pro tebe: Porovnej oba zvuky, které jsi slyšel(a).



E. Na čem závisí výška zvuku

Pomůcky: pravítko, stůl

Provedení: Konec pravítka opři o stůl a brnkni na jeho 
volný konec, jak ukazuje obrázek. Pak postupně zkracuj 
přečnívající část pravítka přes stůl a porovnávej výšku 
zvuku, který při brnkání slyšíš. Sleduje také, jak rychle 
konec pravítka kmitá.

Otázka pro tebe: Kdy kmitá přečnívající konec 
pravítka rychleji, když je kratší nebo delší? Kdy slyšíš
vyšší zvuk?

F. Kytara z krabice

Pomůcky: krabice nebo knížka, gumička, dvě tužky

Provedení: Přes krabici nebo knížku napni gumičku

a podlož ji dvěma tužkami, jak ukazuje obrázek. Gumička musí
být opravdu napnutá. Brnkni na gumičku a poslouchej zvuk, 
který vydává. Pak měň vzdálenost tužek a poslouchej, jak se 
mění výška zvuku.

Úkol pro tebe: Jak výška zvuku závisí na napnutí gumičky a Jak na
vzdálenosti tužek?

Otázky pro žáky: Vymyslete, jak byste mohli měnit výšku zvuku, který vydává gumička.
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