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„ Kouzlo nebo věda?“ 

„Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. kouzelníci nebo mladí fyzici?“ 

 

Ve dnech 3. – 6. 12. 2012 studenti prvních ročníků maturitních oborů SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. – 

informační technologie, ekonomika a podnikání, mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač 

v rámci dnů otevřených dveří zorganizovali spolu s paní Ing. Evou Jančovou DESS – profesorkou 

matematiky, fyziky a chemie a ve spolupráci s paní zástupkyní Mgr. Janou Čikovovou – profesorkou 

matematiky, předsedkyní předmětové komise přírodovědných a ekonomických předmětů 

demonstrační pokusy ve fyzice určené pro základní školy. Tyto dny byly ve znamení sloganu „ Kouzlo 

nebo věda?“ 

Mezi pozvané školy patřily: základní škola Moravské Knínice, základní škola Jungmannova a základní 

škola Tyršova z Kuřimi. 

Již učebna fyziky na žáky vyzařovala jakési tajemno, kouzlo, které všichni s nedočkavostí očekávali …. 

Obr. 1   Moderně vybavená učebna fyziky SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. 

 

Po příchodu pozvaných žáků ze základních škol se studenti naší školy SOŠ a SOU Kuřims.r.o. ujali 

demostrací fyzikálních pokusů a vysvětlování příslušných fyzikálních zákonů. 

 

No podívejte se sami, jak jim to šlo… 
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No to jsou ale divy, papír drží pevně na sklenici a voda ze sklenice nevytéká… To tedy všichni žasnou. 

 

Obr. 2  Demonstrační pokus voda a papír 

 

No a co ta plechovka od nápoje? Jak krásně stojí na spodní hraně. To jsou ale kouzla… 

 

Obr. 3  Demonstrační pokus neposlušná plechovka 

Zajímavý byl i pokus se svíčkou. Do talíře s vodou jsme vložili zapálenou svíčku a zaklopili ji sklenicí. 

Voda po určité době začala vystupovat do sklenice. Pokus vyvolal velký zájem... 
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Obr. 4 Demonstrační pokus se svíčkou 

 

A kdo z vás ví, že reakcí 30% peroxidu vodíku s troškou hypermanganu dochází k velmi prudké 

exotermické reakci, při níž se vytváří kyslík?  

 

Obr. 5  Demonstrační pokus výroba kyslíku 
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Obr. 6  Ověření exotermické reakce pomocí teplotního čidla GO!temp od firmy Vernier 

 

Nejvíce se pozvaným žákům líbilo, že si mohli předvedené experimenty sami vyzkoušet.  

 

Obr. 7  Žáci při pokusu balónek, který nepraskne 
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Obr. 8 Velmi dobrá atmosféra vládla v učebně fyziky mezi našimi studenty a pozvanými žáky 

 

 

Dny demonstračních pokusů „ Kouzlo nebo věda“ byly pro naše studenty velkým přínosem, protože 

sami mohli ukázat své fyzikální dovednosti získané během teoretických hodin fyziky pozvaným žákům 

ze základních škol. A sami mohli tak dokázat, že na „našem zámku“ se žádná kouzla nedějí, že 

všechny předvedené pokusy mají svůj základ právě v zákonech fyziky. A fyzika to je věda…ale velmi 

zajímavá. Tímto bychom rádi poděkovali všem pozvaným žákům, učitelům a panu řediteli za jejich 

účast a také za jejich zájem, který projevili. 

 

Studenti prvních ročníků maturitních oborů ..... 

a organizátoři  .... 

Ing. Eva Jančová DESS, profesorka matematiky, fyziky a chemie 

Mgr. Jana Čikovová, zástupkyně ředitelky školy, předsedkyně předmětové komise přírodovědných a 

ekonomických předmětů, profesorka matematiky 

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 


