
TLAČENÍ A TAHÁNÍ 
Věděli jste, že silou vašeho vlastního dechu můžete 
donutit míč překonat gravitaci nebo že lze obrátit 

kbelík s vodou vzhůru nohama, aniž byste vylili 
kapku? 

Všechny tyto pokusy zkoumají síly, které způsobují 
tlak a tah. 

Ale i síly, které svým působením na předměty je 
buď do pohybu uvádějí, nebo naopak jejich pohyb 

brzdí. 

Můžete zhotovit modely, které ukážou tyto síly v 
činnosti. 



TLAČENÍ A TAHÁNÍ- PADÁNÍ K ZEMI 

• Věci padají k zemi, protože jsou 
přitahovány silou, která se nazývá 
gravitace. 

• Když uděláte pokusy, budete mít 
možnost objevit víc o gravitační síle 
a o tom, jaký vliv má váha a tvar 
předmětů na jejich pád. 



Závody v padání 

• Potřeby: 5 kusů papíru, všechny stejné 
velikosti a váhy, těžký kámen 

• Postup: Vezmeme si do jedné ruky kámen a 
do druhé ruky papír. Co je těžší? Co si myslíte, 
že bude padat rychleji? 

• Zmačkejte papír a udělejte z něho pokud 
možno co nejtvrdší kouli. Pusťte najednou 
kámen a papír ze stejné výšky. Co dopadne 
na zem dřív? 



Co se děje? 

• Papírová koule a kámen 
dopadnou na zem najednou, 
protože na ně působí stejná 
gravitační síla. 



Papírové závody 

• Postup: Vezmeme dva listy papíru a 
zmačkáme jeden list do kuličky tak, jak 
jsme to dělali v předchozím pokusu. 

• Pustíme je najednou ze stejné výšky a 
pozorujeme, kdy dopadnou. 

• Uděláme to několikrát. Proč si myslíte, že 
list papíru vždy padá pomaleji? 



Co se děje? 

• Při pádu listů papíru na ně zespodu 
působí tlak vzduchu. To zpomaluje 
jejich pád. List papíru padá mnohem 
pomaleji než zmačkaný papír, 
protože má větší plochu, takže více 
vzduchu brzdí pád. 



Papírový trik 

• Vezmeme dva listy papíru a napište 
„těžký“ na jeden a „lehký“ na druhý. 
Zeptejte se přátel, jestli vědí, jak 
pustit najednou oba papíry ze stejné 
výšky a přitom aby „těžký“ dopadl na 
zem jako první. 



Slovo odborníka 

• Co je gravitace? 

• Gravitace je síla, která způsobuje, že se 
předměty navzájem přitahují. Každý předmět 
má gravitaci, ale obvykle je tato síla malá. 
Gravitaci jsme schopni rozpoznat jen u 
předmětů, které jsou tak mohutné, jako je 
Země či jiné planety. 



POKUSY S PADÁKEM 

• Potřeby: papírový ubrousek, lepící páska, nit, 
sponky na papíry 

• Postup: Pro zhotovení dvou rozdílně velkých 
padáků vystříhejte dva různě velké čtverce 
papírových ubrousků, 30x30 cm, 20x20 cm. 

• Lepící páskou připevněte ke každému rohu 
papírových ubrousků nit asi 15 cm dlouhou. 



POKUSY S PADÁKEM 

• Svažte u každého padáku všechny čtyři nitě 
dohromady. Lepící páska, která připevňuje 
niti, musí být na vnější straně padáku. 

• Na každý padák zavěšte dvě sponky na 
papír, aby oba měly stejnou zátěž. 

• Postavíme se na židli a pustíme padáky. 
Přistanou oba najednou? 

• Co se stane, když zavěsíte další sponky? 

 



Co se děje? 
• Gravitace táhne padák dolů, ale jak padá, 

pod kopulí padáku se uzavře vzduch, který 
tlačí nahoru a způsobuje, že padák padá 
pomalu. 

• Širší padák by měl padat pomaleji, ale 
velikost může současně zapříčinit jeho 
nestabilitu. 

• Přidáním dalších sponek na papír bude 
padák stabilnější a pád k zemi pomalejší a 
měkčí. 



PADÁKY 

• Budete-li chtít udělat padák, který bude 
padat měkce, zkuste vystřihnout malý 
otvor ve vrcholu padáku. To umožní 
vzduchu stejnoměrně unikat. 

• FAKTA 

• Padáky byly vynalezeny v roce 1797. 
Vynálezce vyskočil z balónu naplněného 
horkým vzduchem a díky padáku se 
bezpečně snášel k zemi. 







 

Gravitační síla 
 

• Každá dvě tělesa se navzájem 

přitahují gravitační silou. 

• Okolo Země je gravitační pole. 

• Na každé tělese v gravitačním 

poli Země působí svisle dolů 

gravitační síla 
























