
 

 

ANOTACE 

Aktivita představuje tzv. stanovištní vyučování. Žáci na každém 

stanovišti (7. stanovišť) plní nějaký úkol za daný časový limit 

(doporučuji 3. min.). Žáci mají možnost seznámit se například  

s magnetovcem (neboli magnetitem). Dozví se, v čem spatřují vědci 

důvod, že je Země velkým magnetem nebo kdo jako první sestrojil 

kompas. A na základě předešlé ukázky si pomocí připravených 

pomůcek vytvoří jednoduchý kompas. 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-1 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Zajímavosti o magnetismu 

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v textu, rozumí mu,  

dovede s ním pracovat, dokáže si vyrobit jednoduchý kompas,  

spolupracuje se spolužákem. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 10-11 let, 5. třída 

Předmět: Přírodověda 



 
 

 

Skupina č. _______________      jméno: ___________________ 

1. V čem spatřují vědci důvod, že je Země velkým magnetem? Vyhledejte dva důvody: 

a) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. a) V 18. stol. byl v Paříži využíván magnetismus v _______________________________________ 

b) Jaká souvislost byla objevená fyzikem Hansem Oerstedem? _______________________________ 

 

3. a) Které kovy nepřitahuje magnet? _____________________________________________________ 

b) Co je to magnetovec (neboli magnetit)? _______________________________________________ 

c) Od kterého roku bylo možné vyrábět elektřinu bez použití baterie? __________________________ 

 

4. a) Kdo jako první sestrojil kompas? ____________________________________________________ 

b) Kdy začali evropští námořníci používat kompas? ________________________________________ 

 

5. a) Jak se nazývají stále namagnetované magnety? _________________________________________ 

b) Nakreslete podle vhodného obrázku dva vzájemně přitahující se magnety a jejich siločáry. 

 

 

 

 

6. V čem se uplatňují magnety?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. a) Jakým způsobem je možné si vytvořit vlastní magnet? Co k tomu potřebujete? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

b) Pomocí přiložených předmětů vytvořte jednoduchý kompas. 

Řešení: 

1. V čem spatřují vědci důvod, že je Země velkým magnetem? Vyhledejte dva důvody: 

a) Jádro je tvořeno těžkými kovy, železem a niklem 

b) Je způsobeno prouděním nabitých částic v kosmickém prostoru v blízkosti Země. 

Odpověď na straně 21 v ŠUP R. STOKRÁT PROČ. Praha: Rudolf Šup, 2004. ISBN 80-239-3201-2.  

 

2. a) V 18. stol. Byl v Paříži využíván magnetismus v léčitelství. 

b) Jaká souvislost byla objevená fyzikem Hansem Oerstedem? Souvislost mezi elektřinou  

a magnetismem. 

Odpověď na straně 386 v MACAULAY D., ARDLEY N. Mamutí kniha techniky. Praha: Slovart, 

2001. ISBN 80-7209-321-5.  

 

3. a) Které kovy magnet nepřitahuje? Měď, hliník, mosaz, zlato, cín, stříbro a olovo. 

b) Co je to magnetovec (neboli magnetit)? Přirozeně magnetická hornina 

c) Od kterého roku bylo možné vyrábět elektřinu bez použití baterie? Od 1830 

Odpověď na straně 198 v KOLEKTIV AUTORŮ. Oxford Školní encyklopedie. Praha: Svojtka&Co., 

1999. I vyd. ISBN 80-7237-165-7.  

 

4. a) Kdo jako první sestrojil kompas? Číňané 

b) Kdy začali evropští námořníci používat kompas?  Od roku 1200 

Odpověď na straně 50 v MEIDENBAUER J. Světová kronika OBJEVY A VYNÁLEZY. Praha: Amos, 

2005. 1. vyd. ISBN 80-7234-410-2. 

 

5. a) Jak se nazývají stále namagnetované magnety? permanentní 

b) Nakreslete podle vhodného obrázku dva vzájemně přitahující se magnety a jejich siločáry. 

Samostatná práce žáků  

Odpověď na straně 274-275 MACAULAY D., ARDLEY N. Mamutí kniha techniky. Praha: Slovart, 

2001. ISBN 80-7209-321-5.  

 

6. V čem se uplatňují magnety?  

Např. v magnetofonech, videorekordérech, počítačích, zvonku, bzučáku, reproduktorech, 

telefonech, kamerách, kompasu 

Odpověď na straně 276-277 v MACAULAY D., ARDLEY N. Mamutí kniha techniky. Praha: Slovart, 

2001. ISBN 80-7209-321-5. 

 

7. a) Jakým způsobem je možné si vytvořit vlastní magnet? Co k tomu potřebujete? 

Magnet je možné vytvořit zmagnetováním nějakého předmětu vyrobeného například z ocele.  

K vytvoření magnetu (zmagnetování) bude tedy potřeba vhodný ocelový (železný) předmět  

a permanentní magnet. 

b) Pomocí přiložených předmětů vytvořte jednoduchý kompas. 

Pomůcky: šicí jehla, magnet, miska s vodou, kus polystyrenu, kompas 

Jednoduchý kompas se dá vyrobit tak, že šicí jehlu asi 20 krát podélně přejedeme magnetem. 

Pak ji položíme na malý plovoucí nekovový předmět (např. víčko od PET lahve, korek, kus 

polystyrenu) a ten na klidnou vodní hladinu. Zmagnetizovaná jehla se svými konci natočí  

na sever a jih. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ic%C3%AD_jehla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
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