
SLOVAKIA GIRLS – ZŠ Bernolákova 5, Holíč, Slovensko 

Pohár vedy – NEWTON 2018 – 1. kolo  - 3. kategória 

1. Kreativita 

Sme dievčatá, ktoré sa radi zapájajú do súťaží a aktivít. Pohár vedy si ujsť nenecháme. 

Pomôcky : Budeme potrebovať kartón, výkres, ceruzku, farbičky, nožnice, čiernu fixku, lepiacu pásku a špajdle. 

Postup : 

1. Nakreslili sme 5 postavičiek (čiže nás) na výkres. 

2. Postavičky sme obtiahli čiernou fixkou a vymaľovali sme ich. 

3. Vymaľované postavičky sme vystrihli a nalepili ich na kartón. 

4. Kartón sme obstrihli podľa postavičiek. 

5. Z ostatného výkresu čo nám zostal sme vystrihli asi 30cm pás. 

6. Naň ho sme napísali naše vlastnosti. 

7. Stojan, aby nám postavičky držali sme vyrobili z kartónu a lepiacej 

pásky. 

8. Na pás s vlastnosťami sme nalepili špajdle pomocou lepiacej 

pásky. 

9. Špajdle sme nalepili na kartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na záver vám predstavíme postavičky a vysvetlíme, prečo majú také vlastnosti. 

Herečka – Adriana Janovičová – Miluje a venuje sa herectvu. 

Stresgirl – Kristína Poláková – Pri každej príležitosti stresuje. 

Športovkyňa – Michaela Lukáčová – Venuje sa športu. 

Chytráčka – Isabela Iršová – Páli jej to. 

Smejko – Laura Horniaková – Všetko berie pozitívne. 

 

 



 

SLOVAKIA GIRLS – ZŠ Bernolákova 5, Holíč, Slovensko 

Pohár vedy – NEWTON 2018 – 1. kolo  - 3. kategória 

2. Teória a výskum 

Isaac Newton aj keď bol Angličan svoje zákony písal v latinčine.. Newtonove pohybové zákony alebo Newtonove axiómy 

sú základné zákony mechaniky, ktoré publikoval v diele Philosophiae naturalis principia mathematica v roku 1687. 

Pohybové zákony písal v latinčine, lebo latinčina bola používaná  v celej Európe. V tomto jazyku sa zapisovali všetky 

dôležité zákony, poznatky, výskumy... 

Herón Alexandrijský bol matematik, inžinier a vynálezca pôsobiaci v rodnej Alexandrii. Je považovaný za najväčšieho 

experimentátora antiky. Žil v 1.storočí n. l. v Alexandrii v Egypte. 

Johann Andreas Segner bol nemecký fyzik, lekár, astronóm matematik a vynálezca. Narodil sa v 17. storočí v Bratislave 

a pôsobil aj  Nemecku.  

Obidvoch spájalo, že boli vynálezcovia a vo svojich pokusoch využívali zákonitosti mechaniky, teda aj 3. pohybového 

zákona.  

S tímom sme robili 3 pokusy, kde sa preukázal zákon akcia a reakcie. 

1. pokus : Zobrali sme si skateboard, na ktorý sme si sadli. V ruke 

sme držali loptu, ktorú sme hodili na žinenku. Ako sme hodili 

loptou, skateboard sa odrazil dozadu  a my s ním. 

2. pokus: Zobrali sme si dve lopty. Jednu sme nechali na jednom 

mieste a druhú loptu sme trafili do nej. Lopty do seba narazili 

a išli od seba. 

3. pokus: Sadli sme si na skateboard ku stene. Od steny sme sa 

odrazili nohami a skateboard išiel smerom dozadu. 

Vždy pôsobili na seba dve telesá, kde teleso prvé pôsobila na druhé a druhé pôsobilo na prvé. Jednu pôsobiacu silu 

nazývame akcia a druhá reakcia. Obidve sily sú rovnako veľké, ale majú opačný smer.  
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3.  Prax a projekt 

Zákon akcie a reakcia je 3. Newtonov pohybovým zákonom , ktorý nám hovorí o tom , že dva hmotné body  na seba 

pôsobia rovnako  veľkými  silami opačného smeru, ktoré súčasne vznikajú a súčasne zanikajú. Matematicky to zapíšeme: 

F1= - F2  Jedna zo síl je akcia a druhá je reakcia. Pritom účinky síl akcie a reakcie sa navzájom nerušia, každá z týchto síl 

pôsobí na iné teleso. 

Náš pokus : 

Pomôcky :  nožnice, lepiaca páska , hrubá fixka, kúsok kartónu, 2 plastové poháriky, voda 

Postup :  

1.  Na kartón položíme presne do prostriedku  hrubú fixku. 

2.  Potom ju prilepíme lepiacou páskou. 

3.  Na kartón položíme plastové poháriky, ktoré sú naplnené rovnakým množstvom vody. 

4.  Do jedného pohára ponoríme prsty a vyvinieme jemný tlak na pohár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie: Ponorením prsta sme zmenili rovnováhu a váhy sa preklopili. 

Princíp: : Zákon akcie a reakcie hovorí, že ak voda pôsobí na teleso nejakou silou, pôsobí aj toto teleso na vodu silou 

rovnako veľkou opačného smeru. Tým, že sme vložili prsty do vody, sme zároveň dvihli hladinu vody v pohári. Prsty sa 

nedotýkajú ani dna ani okraju pohára, ale predsa majú vplyv na hmotnosť celej sústavy. Pohár sa tvári ako keby v ňom 

bolo také množstvo vody, ako je voda s ponorenou časťou prstou. 

 

Záver :  

V tomto pokuse sme zistili, že v kvapalinách platí 

Archimedov zákon (ponorím prsta do pohára 

s vodou). Súčasne sme zistili, že tento zákon je 

v tomto prípade spojený s tretím Newtovým 

pohybovým zákon.  

 


