
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list T10

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

PARNÍK Z VAJÍ KA

Lodi ky vy ezávané z k ry jsme všichni poušt li po potoce jako malé d ti. Jak nás bavilo sledovat, 
kam až lo ku proud zanese. Ale napadlo by vás, že se dá z k ry vyrobit parník s vlastním motorem? Že nedá? No to 
teprve uvidíte…

Motivace:

Prkénko nebo borová k ra, siln jší drát, malá sví ka, vají ko (vyfouknutá sko ápka), dva vruty, ostrý n ž, 
šroubovák, brusný papír, zápalky, lepidlo (tavicí pistole), p ípadn  barvy,  xy na ozdobu vají ka. Materiál samoz ejm  
násobíme po tem vyráb ných lodi ek.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

P i této aktivit  se d ti nejen pobaví, ale procvi í si svou zru nost a navíc mohou v praxi vyzkoušet, 
jak fungují fyzikální zákony. 

Ze d eva nebo borové k ry vy ežeme ostrým nožem tvar lehké lo ky.

Z tlustšího drátu zhotovíme dva stojánky na vají ko a tyto stojánky p išroubujeme k lo ce. Mezi stojánky umístíme 
sví ku. Sví ka musí být nízká, aby plamen byl po zapálení pod vají kem. Vyfoukneme vají ko a jednu z d r zalepíme. 
Pak upevníme sko ápku, do které jsme nalili trochu vody, na stojánky z drátu. Zapálíme sví ku a lodi ku postavíme na 
vodu. Po chvíli se za ne voda ve sko ápce va it a tryskající pára požene parník vp ed.

Lodi ky m žete p ed startem r zn  ozdobit – nap . nabarvit vají ko akrylovými barvami. Hru m žete hodnotit jako 
sout ž o nejhez í lodi ku, o nejrychlejší lodi ku, o to, která lo  vydrží nejdéle na vod  apod. Lo ka m že nést d ležité 
poselství od jednoho družstva druhému, hezké jist  bude poušt t lodi ky na hladinu rybníka za tmy. Jist  vymyslíte 
spoustu dalších nápad  a variací.

Poznámka: Je lepší použít klasickou sví ku, ne ajovou! V ajové sví ce se vosk brzy roztaví a jak se lo ka naklání p i 
pohybu na hladin , m že vosk zhasit plamen.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání.

Takhle lodi ka vypadá:

Provedení:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, k ešení problém , k u ení.

Vyrobit lodi ku s parním pohonem. P i výrob  procvi it práci s ná adím (vy ezávání nožem, 
šroubování), ov it v praxi fyzikální zákony (parní pohon lodi ky).

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Pozor na bezpe né používání nože – p ed vy ezáváním d ti náležit  pou it, nutný je dohled vedoucího.
Pozor na:

Tato aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. P i práci s nožem pozor 
na d ti hyperaktivní a zbrklé. Aktivita dává vyniknout zejména d tem manuáln  zru ným, které mnohdy nevynikají 
p i v domostních hrách. Mysleme na to, dejme jim p íležitost se ukázat.

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

Moje poznámky:


