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Stimulovat 
Vzdělávací balíček pro studenty (ve věku 14-17 let) propaguje význam moderních 

materiálů v našem každodenním životě. Propojuje vědu, umění a design a studie 

udržitelnosti.    
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O projektu 
„Stimulovat‟ je vzrušující projekt EU, jehož cílem je odhalit význam moderních materiálů v 

našem každodenním životě. Pokročilé materiály jsou našimi spojenci pro udržitelnou 

budoucnost a to je hlavní poselství, které se snažíme komunikovat ve 23 evropských jazycích 

prostřednictvím našich internetových stránek, dokumentárních a krátkých filmů, interaktivní 

počítačové hry a vzdělávacích materiálů. Informujte se o roli, kterou hrají moderní materiály v 

oblasti zdraví, životního prostředí, technologie, inovace, energie a mnoho dalšího. 

 

Poskytováním vzdělávacího balíčku pro střední školy doufáme, že nadchneme mladé lidi pro 

budoucnost a aplikace pokročilých materiálů. Doufáme také, že nadšení vědců a ztvárnění 

designérů budemladé lidi inspirovat k výběru studia nebo kariéry v oblasti vědy a techniky. 

 

Jak používat tento zdroj 
Tento vzdělávací balíček byl napsán jako součást projektu „Stimulovat‟ a může být použit spolu 

s ostatními dostupnými zdroji. Aktivity jsou založeny na rozšířených klipech převzatých z 

dokumentu „Tajný život materiálů‟ a informacích z internetových stránek „Materiály 

budoucnosti‟(www.materialsfuture.eu). 

 
Balíček je rozdělen do tří částí, začíná činnostmi zkoumajícími potřebu pokročilých materiálů, 

dále pokračuje k objevování různých typů pokročilých materiálů a nakonec se zabývá tím, jak se 

mohou sami studenti zapojit. Sekce a činnosti v tomto balíčku bylo napsány takovou formou, 

aby mohly být zpracovány od začátku do konce a nebo vybrány a zvoleny určité činnosti. Kde to 

bylo nutné, byly učitelům poskytnuty poznámky a pracovní listy. Tento balíček se odkazuje na 

příběh „Dobrodružství Maxe a Lily‟ a hru„Lovec materiálů‟. Ty jsou oba dostupné na webových 

stránkách.  

 

Tento balíček je vhodný pro výuku studentů ve věku 14 až 17 let. Vzhledem k tomu, že musí být 

balíček vhodný pro použití v různých zemích EU, není zde žádné specifické učivo. Činnosti jsou 

nicméně spojeny s tématy v předmětech věda a technika, umění a design a studie udržitelnosti. 

 
Dokončením aktivit z toho balíčku budou studenti: 

 Chápat, co jsou pokročilé materiály a znát několik jejich druhů 

 Rozumět významua potenciálu pokročilých materiálů pro udržitelou budoucnost 

 Budou si umět představit, jaké by bylo pracovat nebo studovat v oblasti vědy 

 

Část 1: Potřeba pokročilých materiálů 

http://www.materialsfuture.eu/
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Tyto činnosti pomohou studentům pochopit současný stav a omezení našeho využívání zdrojů 

planety. Studenti budou rovněž uvedeni do světa moderních materiálů. 

 

Na konci těchto činností budou studenti schopni:  

 Prozkoumat omezení a možnosti zdrojů naší planety 

 Pochopit, co znamená udržitelnost 

 Vysvětlit, co jsou pokročilé materiály 

 

Prostředky: 

 Pracovní list 1 

 Přístup k internetu 

 

Činnost 1  | Diskuze o udržitelnosti (20 min) 

(Uveďte téma) Udržitelnost se týká uspokojování potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena 

schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Už dlouho používáme 

obnovitelné materiály pocházející z rostlin, jako je dřevo, bavlna a kaučuk. V minulém století 

jsme je ale nicméně využívali takovou rychlostí (přečerpání!), že se rostliny nebo zvířata 

nemohou v čase plně doplnit. Také jsme stále více závislí na zdrojích, jako je uhlí, ropa a rychlým 

tempem je spotřebováváme. Ropa se nepoužívají jen jako palivo, ale také jako zdroj surovin k 

výrobě produktů, jako jsou plasty, barviva, léky a textil. Výzvou pro vědce je najít způsoby, jak 

vytvořit produkty, které efektivně využívají udržitelnou energii a zdroje. Velké téma k diskusi! 

 

(Činnost) Zeptejte se žáků na jejich prvotní názor na tato tři prohlášení. Pak je požádejte, aby ve 

skupinách vyhledali problémy a diskutovali o nich. Můžete hlasovat a v případě, že se studenti 

cítí diskutovaným problémem zauati, možná dokonce i připravit akční plán. 

1 Výhody obnovitelných zdrojů energie převažují nad nevýhodami 

2 Plastové sáčky by měly být zakázány 

3 Pro zachování planety pro budoucí generace musíme změnit náš způsob života 

 

Povzbuzujte studenty, aby zvážili otázky jako: Proč jsou plasty tak široce používány? Proč je to 

problém? Jaké způsoby výroby a likvidace jsou používány při výrobě materiálů? Účinky na 

životní prostředí a zvířata? Pracovní místa a využití půdy? Aktuální materiály a používané zdroje 

energie a jaké jsou alternativy? 

 

Činnost 2  |Rozvojové technologie (40 min) 

(Uveďte téma)Více než sedmdesát procent všech technických inovací, v širokém spektru oborů 

a aplikací, dnes přímo nebo nepřímozávisí na vývoji moderních materiálů. Lidé mají tendenci 
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podceňovat význam moderních materiálů v každodenním životě, protože se většinou namísto 

uvědomování si technologie základních materiálů zaměřují na konečné produkty. Občané si 

nejsou vědomi toho, že většina technologických produktů, které používají, dnes existují z 

důvodu neustálého zlepšování vlastností funkčních materiálů. 

 

(Činnost)V této činnosti požádejte studenty, aby prozkoumali, jak věda a technologie zlepšily 

materiály používané v běžných předmětech. Požádejte každého jednotlivého studenta, aby si 

vybral k výzkumu jeden každodenní předmět (např. trouba, lednice, stůl, počítač, hračky, atd.). 

Měli by prozkoumat, jak předmět vypadal, když byl poprvé vynalezen a jaké materiály byly 

použity k jeho výrobě; a potomby se měli zaměřit na to, jak se předmět v průběhu času vyvinul 

a zlepšil. Jak se zlepšily technologie, které jsou zapotřebí k výrobě předmětu? Jak se zlepšily 

materiály? Nechte své studenty napsat krátkou zprávu, nebo prezentovat své závěry. 

 

Činnost 3  |  Uvedení pokročilých materiálů (20 min) 
(Uvedťe téma)Je zde ještě hodně prostoru pro prostředky, které používáme, abychom byli ještě 

udržitelnější a efektivnější, takže vědci pokračují ve výzkumu a vývoji nových a inovativních 

materiálů. Projekt „Stimulovat‟ se zaměřuje na propagaci významu pokročilých materiálů v 

našem každodenním životě. Jakříkají Max a Lily: „... všechny tyto pokročilé materiály, které 

přetvořily náš svět a dělají ho rychlejší, silnější, levnější a efektivnější. A také zdravější a 

udržitelnější.‟ 

 

Zeptejte se studentů, jestli mohou definovat pokročilé materiály, nebo jestli mohou nějaký 

jmenovat. Napište nějaké návrhy na tabuli. Poté jim řekněte, že pokročilé materiály jsou: „super 

materiály; materiály s extrémně vysokým výkonem vzhledem k jedné vlastnosti.‟ Mohou to být 

materiály nové či úpravy stávajících materiálů. Některé předpony ukazují, že se jedná o vyspělý 

materiál:ultra-, super- anano-. Ultratvrdé materiály, supravodivé asuper hydrofóbní (silně 

odpuzují vodu), nebonanočástice ananotrubičky. Materiály, které napodobují přírodu 

(biomimika), nebo které si mohou zapamatovat konkrétní tvar (slitiny s tvarovou pamětí), jsou 

rovněž považovány za pokročilé materiály. 

 

(Činnost)Studenti se v detailu zaměří na různé materiály a jejich aplikace v části 2 tohoto 

balíčku. Na úvod rozdejte pracovní list 1 a požádejte studenty, aby našli správný popis v 

encyklopedii na stránkách materiálů budoucnosti:

 www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia. 

http://www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia
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Část 2: Zkoumání role moderních materiálů 

Činnosti v této části balíčku studenty seznámí s rolí pokročilých materiálů ve špičkových 

technologiích a umožní jim prozkoumat možnosti a aplikace každého z těchto materiálů. 

 

Na konci těchto aktivit studenti: 

 Prozkoumali šest různých typů pokročilých materiálů a jejich aplikace 

 Budou rozumět významu moderních materiálů pro udržitelnou budoucnost 

 Budou si umět představit, jak mohou tyto materiály pomoci formovat trvale udržitelnou 

budoucnost 

 

Prostředky: 

 Pracovní list 2 - 5 

 Rozšířené krátkometrážní snímky1 – 6 (www.materialsfuture.eu/en/film)  

 Přístup k internetu 

 

1|  Solární energie 

 

Činnost 1 |Za poznáním solární energie (40 min) 

(Uvedťe téma)Lily poskytuje definici solárních článků: „... solární článek je zařízení, které 

absorbuje světlo ze slunce, převádí jej na elektrickou energii, kteroulze použít buď přímo 

(například rozvícením lampy), nebo uložit v bateriích.‟ 

Více informací o příběhuMaxe and Lily „Město světel‟najdete na webových stránkách. 

 

(Vysvětlení) V této činnosti budou studenti zkoumat, jak fungují solární články a mohou se 

pokusit vytvořit svůj vlastní článek. Jedna technologie používaná k přeměně slunečního světla 

na elektřinu se nazývá solární fotovoltaika. Slovo fotovoltaika pochází z řeckého slova 

fotografie, které se vztahuje na světlo a volt, přičemž volt odkazuje na italského 

elektrárenského průkopníka Alessandro Volta. Jsou to černé solární panely, které studenti 

pravděpodobnějiž viděli, nebo je vaše škola dokonce používá. Můžete jim na tabuli ukázat 

fotografie. Tyto solární články fungují tak, že absorbují fotony (malé balíčky energie), které jsou 

vyzařovány ze slunce a jsou absorbovány polovodiči v solárním panelu; solární panel se skládá z 

různých článků. Fotony narážejí na články a vytváří elektrický proud, který je pak přenášen 

pomocí připojených drátů. Čím více článků máte a čím jsou účinnější, tím více elektřiny můžete 

vygenerovat. 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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(Činnost)Chcete-li studentům pomoci pochopit, jak solární panely pracují, nechte je 

experimentovat. Na internetu existuje mnoho příkladů pokusů a pracovní list 2 nastiňuje tři 

jednoduché experimenty, které si mohou studenti udělat, aby prozkoumali solární energii. 

 

Činnost 2 |Organické solární články (30 – 60 min) 

(Činnost)Rozdejte pracovní list 3 a požádejte studenty, aby si přečetli otázky. Podívají se na 

filmovou ukázku o solární energii (http://www.materialsfuture.eu/en/film/) a budou se snažit 

odpovědět na otázky. Pravděpodobně se budou muset na klip podívat více než jednou. 

Odpovědi na tyto otázky jsou zahrnuty v poznámkách pro učitele 1. 

(Činnost)Existuje několik on-line podrobných návodů,jak si udělat svůj vlastní Grätzelův článek 

použitím materiálů z domácnosti, jako jsou maliny nebo borůvky. Na stránce „Solar 

Spark‟můžete najít několik dobrých příkladů:www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-

teachers/classroom-experiments. Tato webová stránka obsahuje pokyny, poznámky pro učitele, 

seznam vybavení a tipy pro zdraví a bezpečnost. Experiment trvá asi 45-60 minut. Tento web 

vám také nastíní experiment, jak prozkoumat fungování barviva použitého v Grätzelových 

článcích. 

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2  |  Bionické orgány 
 

Činnost 1|Bionika (20 min) 

(Činnost)Toto téma začněte tak, že se nejprve studentů zeptáte, jestli vědí, co znamená bionika. 

Shromážděte jejich nápady a pak jim řekněte, co bionika znamená: „mít normální biologickou 

schopnost nebo výkon vylepšené nebo napodobené elektronickými nebo elektromechanickými 

přístroji‟. Bionika je vědní obor, ve kterém vědci pracují na pomoc lidem se zdravotním 

postižením tak, že vytváří sofistikované bionické části lidského těla. Nyní by se vaši studenti měli 

podívat na úryvek z filmu (druhý klip na: http://www.materialsfuture.eu/en/film/). V tomto 

klipu vědci diskutují o tom, jak zlepšují funkci bionické ruky osteointegrací, což znamená tvorbu 

spojení mezi živými kostmi a umělým implantátem. Poté, co se studenti podívali na tento 

úryvek, můžete diskutovat na následující otázky: 

 

1. Co znamená možnost osteointegrace pro osoby po amputaci a osoby přijímající bionické 

části těla? (Získají zpět své smyslové schopnosti a budou moci cítit, že je něco kulaté 

nebo tvrdé/měkké) 

2. Jaké etické otázky by mohly nastat s tím, jak se bionika zlepšuje? (Například: kdo 

dostane implantáty, které přidávají funkce, které normální tělo nemůže dělat) 

 

Činnost 2|Prožívání smyslových vjemů (15 min) 

(Činnost)Jaké by bylo nedostávat z vašich prstů nebo ruky žádné smyslové vjemy? Nechte  

studenty, aby si to sami zažili. Zadejte jim úkol, který používá jejich jemné motorické 

dovednosti, jako je vázání tkaniček nebo zvednutí drobného předmětu. Ať nejprve dokončí úkol 

normálně. Pak je nechte, aby si na konečky prstů nanesli krém na opary nebo spáleniny od 

slunce, který způsobí znecitlivující účinek. Potomúkol zopakují. Pocítili rozdíl? 
 

Činnost 3|Časový přehled bionickýchorgánů (40 min) 

(Činnost)Lékaři nahrazují části těla protézami, úspěšně a méně úspěšně, po tisíce let 

(vzpomeňte na dřevěnou nohu). Velké pokroky v bionice byly provedeny v minulém století. 

Nechte to studenty vyzkoumaton-line a vytvořit časový přehled. Navrhněte jim, ať si 

najdoubionické oči, uši, nohu a paži/ruku, ale také orgány, jako jsou játra a srdce. Můžete jim 

dátpočáteční datum,nebo je nechat vybrat si podle sebe. 

 
Činnost 4|Navrhněte si vlastní bionickou část těla (30 min) 
(Činnost)Nyní požádejte studenty, aby pracovali v malých skupinkách (3-4) a navrhli svou vlastní 

bionickou část těla. Nechte skupinky, ať si zvolí orgán nebo část těla a on-line prozkoumají 

všechny jeho funkce. Co bude muset být jejich bionická náhrada schopná dělat? Můžetekaždé 

skupincepřiřadit jednu část, potom byste mohli jako třída sestavit celé bionické lidské tělo. 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
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3  |Napodobování přírody 

 

Činnost 1 |Vidět barvy (30 min) 

(Uvedťe téma)Naše oči jsou úžasné orgány, s nimiž můžeme vidět věci daleko a zblízka, vnímat 

hloubku a rozlišovat barvy. Jak ale vidíme různé barvy? Nechte studentyprozkoumat následující 

otázky: 

1. Vysvětlete, jak vnímáme barvy. Studenti udělají náčrtek. 

2. Co znamená „viditelné spektrum‟? Kterých sedm barev můžeme v tomto spektru 

rozlišit? 

3. Co způsobuje barvoslepost? 

4. Najděte nebo navrhněte vlastní jednoduchý experiment, který ilustruje nebo si hraje s 

tím, jak vnímáme barvy. On-line existuje mnoho příkladů. Nechte studenty, aby si 

experimenty vyzkoušeli navzájem. 

Činnost 2 |Strukturální barva (30 - 40 min) 

(Uvedťe téma)Jak vysvětluje Lily, některé rostliny, živočichové a materiály odrážejí světlo 

takovým způsobem, že je vidíme barevné, i když ve skutečnosti nejsou, jako například paví pera. 

Povrch materiálu se skládá z malých linií, které jsou umístěny takovým způsobem, aby odrážely 

zpět pouze některé frekvence světla;  např. Pouze modré nebo červené. 

Více o příběhu Maxe and Lily„Strukturální zbarvení‟ najdete on-line.  

 

(Činnost)Požádejte studenty, aby se podívali na filmovou ukázku o napodobování přírody (třetí 

klip nawww.materialsfuture.eu/en/film). Rozdělte třídu do malých skupin a rozdejte kopie 

pracovního listu 4. Poskytněte studentům přístup k internetu, aby mohli zkoumat podmínky 

spojené s teorií strukturální barvy. Povzbudťe je, ať to vysvětlí svými vlastními slovy. Odpovědi 

pro vás jsou poskytnuty v poznámkáchpro učitele 2.  

(Činnost)Studenti ve svém výzkumu zjistí, že barevné peří a křídla mnoha ptáků a motýlů jsou 

vytvořena optickým efektem strukturálního zbarvení. Bylo by skvělé, kdyby si studenti mohli 

sami tyto barvy prohlédnout - a oni mohou! Strukturální barvy se používají v hologramech na 

eurobankovkách. Požádejte studenty, aby si do školy sami bankovku přinesli. Co vidí na 

hologramech různých bankovek? 

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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4  |3D tisk 

Činnost 1 |Co je 3D tisk? (15 min) 

(Domácí úkol) Než začnete tuto lekci, požádejte studenty, aby si našli na internetu článek o 3D 
tisku. Povzbuďte je, aby se podívali na článek o tom, co 3D tisk je, ale také o jeho aplikacích. 
Požádejte je, ať se předem ptají. 
Část příběhu Maxe and Lily je o pokročilých materiálech a 3D tisku a nachází se on-line.  
 
(Činnost)Diskutujte ve třídě o tom, co se studenti dozvěděli o 3D tisku - jak funguje? Na co se 
může použít (aplikace)? Jaký má potenciál? Jaká má omezení? Shromážděte jejich myšlenky a 
zapište je na tabuli. Nyní sledujte filmovou ukázku o 3D tisku (pátý klip 
nawww.materialsfuture.eu/en/film). V tomto klipu zkoumá houslař 3D tisk houslí - může si 
vytisknout housle, který zní stejně dobře, jako ručně vyrobené dřevěné housle? 

Existují ještě otázky, které nemohou být zodpovězeny pomocí již nashromážděných informací? 
Nechte je provést další on-line výzkum. Pro vás jako učitele: definici 3D tisku můžete nalézt v 
encyklopedii nawww.materialsfuture.eu. Nejběžnější materiály používané pro tento tisk jsou 
plasty, keramika, kovy, pryskyřice a další. Existují různé typy a technologie 3D tisku. 3D tisk 
způsobil revolucive výrobě prototypů, používá se v medicíně a biologii, ve vesmíru, v umění a 
pro výrobu běžného zboží.  

 

Činnost 2 |Vytvořte si vlastní 3D tisk (proměnlivá doba) 

(Činnost)V této činnosti budou studenti dělat svůj vlastní 3D návrh. Máte-li ve vaší škole 3D 

tiskárnu nebo k níve vaší oblasti máte přístup, nechte studenty skutečně vytisknout jejich návrh. 

Pokud tomu tak není, mohou studenti náčrtnoutsvůj návrh na milimetrový papír nebo vytvořit 

3D návrh na počítači. Také mohouk vytvoření souboru pro 3D tisk  použít fotografie objektu. 

On-line si můžete najít k vytváření souborů pro 3D tisk softwarezdarma. Vaše škola by se mohla 

pokusit 3D tiskárnu zakoupit, protože jsou nyní cenově dostupnější. Webové stránky, 

jakowww.myminifactory.com obsahují konzultace a příklady pro 3D tisk. Ujistěte se, že studenti 

jsou si vědomí, že jejich objekt musí být dostatečně jednoduchý k tisku a také musí vzít v úvahu 

materiální možnosti. 

Povzbuzujte studenty, aby přemýšleli o opravdu zajímavých možnostech pro 3D tisk, které 

nabízejí pokročilé materiály a povzbuďte je také, aby přišli s inovativními objekty. Co by mohli 

tisknout pomocí živých článků?  

http://www.materialsfuture.eu/en/film
http://www.materialsfuture.eu/
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5|Nanomateriály 

 

Činnost 1 |Nano až giga  (10 min) 

(Činnost)Co znamená předpona „nano‟? Rozdejte pracovní list 6 and požádejte studenty, aby 

vyplnili prázdná místa v tabulce. Kolikrát se zmenší každá délka podle toho, jak zmenšíte 

jednotky? Odpověď: 1000 krát. 

Činnost 2 |Nanočástice (30 min) 

(Uvedťe téma)Nanomateriály jsou definovány jako materiály s alespoň jedním rozměrem 

(výška, šířka, délka, tloušťka, průměr) v rozmezí velikosti přibližně od 1 do 100 nanometrů. 

Nanočástice jsou příliš malé na to, aby mohly být spatřeny pomocí optického mikroskopu. Už se 

nechovají jako sypké materiály (takže vlastnosti stříbrných nanočástic jsou odlišné od vlastností 

stříbra). Jejich miniaturní velikost znamená, že mají větší relativní povrch než jiné materiály, což 

může změnit nebo zlepšit vlastnosti, jako je pevnost a elektrická charakteristika nebo reaktivita. 

Příklady nanomateriálů jsou: sopečný popel, grafen, kvantové tečky, kovové nanočástice a 

nanočástice oxidů kovů, uhlíkové nanotrubičky, fullereny, atd. 

(Činnost)V této činnosti budou studenti zkoumat, jak a kde se nanomateriály již používají. 

Studenti by měli najít uplatnění v textilu, elektronice, opalovacích krémech, nátěrech, 

nástrojích, lécích, atd. Některé příklady: antibakteriální povlak na ponožkách, těžší nástroje a 

ochrana proti UV záření. Použití nanomateriálů je také mírně kontroverzní – požádejte 

studenty, aby zjistili proč. 
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Činnost3 |Grafen (20 min) 

(Uvedťe téma)Grafen je příkladem nanomateriálu, jmenovitě nanodestičky, což znamená, že 

jde o nejtenčí materiál na světě s tloušťkou pouze jeden atom (asi 0.34nm). Jedná se o materiál 

na bázi uhlíkových atomů; je to vlastně velmi tenký plátek obyčejného uhlíku. Kvalitní grafenje 

silný, lehký, téměř průhledný a je to vynikající vodič tepla a elektřiny. Jeho unikátní vlastnosti by 

mohly napomoci obrovským pokrokům v oblasti elektroniky a dalších technologií. Například 

imaginární kolébka vyrobená z 1 m² grafenu by vážila méně než jeden miligram, ale mohla by 

bezpečně udržet novorozence. 

Studenti si mohouo grafenupřečíst víceon-linev příběhu Maxe a Lily.  

 

Grafen je:  

 10x lepší vodič tepla než měď 

 100x silnější než ocel, ale také velmi ohebný 

 1.000 kilometrů za vteřinu je rychlost v něm pohybujících se elektronů, což z něj dělá 

skvělý elektrický vodič 

 10.000x tenčí než lidský vlas 

 100.000x lehčí než běžný kancelářský papír 

 z 98% průhledný, a přesto tak hutný, že jím žádné světlo nemůže procházet 

(Činnost)Vlastnosti a potenciál grafenu jsou stále předmětem výzkumu vědců, například v 

oblasti leteckého průmyslu a dopravy. Rozdělte studenty do dvojic a nechte je on-line 

vyzkoumat, co by grafen mohl znamenat pro budoucnost dopravy a leteckého průmyslu (např. 

extra lehké materiály). Povzbuďte je, aby přemýšleli o tom, jak by mohla vypadat letadla a jiné 

druhy dopravních prostředků a jaké funkce by mohly být možné. Jaký by to mělo dopad na 

náklady a životní prostředí? 

Poznámka: Pokud byste chtěli tuto činnost rozšířit, můžete nechat studentyprostudovat a 

zmapovat celou historii dopravy od prvních jízdních kol, automobilů, vlaků a letadelaž k našim 

současným druhům dopravy. Jaké vědecké pokroky byly vyrobeny/potřebné v jednotlivých 

krocích? 
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6  |Přizpůsobivé materiály 
 

Činnost 1 |Přizpůsobivé materiály (15 min) 

(Činnost)Požádejte studenty, aby se podívali na úryvek z filmu o přizpůsobivých materiálech 

(čtvrtý klip nawww.materialsfuture.eu/en/film). Předem napište na tabuli následující otázky.  

1. Jaká jsou pracovní zařazení tří lidí ve filmovém klipu? 

2. Na co se zaměřují ve své práci? Čeho se snaží dosáhnout? 

3. Jáká je vize vědy, kterou představuje tento klip? 

 

Po shlédnutí úryvku (studenti se na něj možná budou muset podívat dvakrát) veďte ve třídě 

diskusi na tři uvedené otázky. Všichni tři řečníci v úryvku se zabývají vědou a technikou, která 

odpovídá na potřebu a má smysl; to je, že nám pomáhá žít lepší a udržitelnější život. Co si o tom 

myslí studenti? Co potřebují tenisky navržené na adrese Shamees Aden? 

 

Činnost 2 |Budoucí vize (30 min) 

(Činnost)Ve filmovém klipu mluví Martin Hanczyc o vizích do budoucnosti, kde by možnosti 

živých materiálů mohly znamenat, že bychom mohli mít struktury, které by se mohly samy 

opravovat, samy růst a samy se množit. Díky tomu se začíná přemýšlet o tom, jaký druh 

technologie by sev budoucnu mohl použít a navrhnout. Pro tuto činnost podpořte své studenty 

rozdělené ve dvojicích nebo malých skupinkách, aby si představili použití přizpůsobivých 

materiálů (jako například přizpůsobivé tenisky od Shamees). Mohou být futurističtí a přemýšlet 

o možnostech materiálů, které se mohou samy opravit, samy rostou a samy se množí. 

 

Každá skupina by měla svůj nápad předložit zbytku třídy. Měli by přemýšlet o/zahrnout 

potřebu, na kterou reagují, co by materiál dělal a jak by fungoval. Pro vyhledání nápadů mohou 

používat internet a dělat náčrtky. 

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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Část 3: Stáváme se vědci 
Činnosti v této třetí části balíčku budou podporovat studenty, aby přemýšleli jako sami vědci a 
inspirují je k tomu, aby si vybrali studium nebo kariéru v tomto oboru.  
 
Na konci těchto činností studenti: 

 Si sami prozkoumali výzkum 

 Byly uvedeni do pracovní náplně vědců prostřednictvím exkurzí nebo přednášek 
externistů 

 
Prostředky: 

 Pracovní list  6 

 Hra „Lovci materiálů‟ (www.materialsfuture.eu/en/game)  

 Přístup k internetu 

 

Činnost 1 |Být výzkumník (proměnlivá doba) 

(Činnost)Tento projekt si klade za cíl podporovat význam moderních materiálů v našem 

každodenním životě. Jeho cílem je také, aby se mladí lidé nadchli pro kariéru v oblasti vědy, 

techniky a designu. Pro studenty je důležité, aby se vědu učili přes vlastní navrhování a 

provádění vlastního výzkumu. To je také připraví na skutečnou práci. Proto zde byla zahrnuta 

činnost, kde si studenti budou moci sami zvolit problém ke studiu a přemýšlet o řešeních. 

 

Rozdělte studenty do dvojic a vysvětlete, že každá dvojice bude studovat nějaký 

problém/potřebu a přijde s vlastními konstruktivními řešeními. Mohou se problémem zabývat 

ve škole, doma nebo ve svém regionu. Měli by se držet moderních materiálů, o kterých se učili v 

tomto balíčku - takže jejich řešení mohou být futuristická a spekulativní. Příklad: školní plot 

musí být znovu natřen, protože jeho barva vybledla a oloupala se. Jak by mohlitento problém 

vyřešit pomocí moderních materiálů? 

 

Studenti by měli následovat kroky vývojového cyklu, ale protože mohou při přemýšlení o 

budoucích možnostech používat svou představivost, zůstanou v rámci fáze návrhu. Podrobněji 

jsou vysvětleny vpracovním listu 6. 

 

 

 

 

 

Činnost 2  |Lovec materiálů 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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(Činnost)Dejte svým studentům čas, aby sizahráli hru „Lovec materiálů‟, kterou lze hrát on-line 

na www.materialsfuture.eu/en/game,nebo může být stažena do chytrých telefonů a tabletů.  

Ve této hře budou studenti využívat moderní materiály, aby pomohli vytvořit udržitelnou 

budoucnost a lepší život. Studenti se naučí vše o vědě, která přetváří náš svět. Lovec materiálů 

je ležérní puzzle hra zdarma, ve které budou hráči cestovat historickými obdobími se dvěma 

kamarády, Maxem a Lily, budou pomáhat malé komunitě ve vývoji vytvářením nových 

technologií spojováním materiálů dohromady. Podívejte se, jak se společnost zlepšuje a  nebo 

klesá ke zkáze v závislosti na postupu studentů - prostředí obyvatelůsi vyberou sami. 

Návod ke hře je k dispozici nawww.materialsfuture.eu/en/game.  

 

Činnost 3  |Tipy na podporu vědců 

Čím více jsou studenti vystaveni světu vědy, tím nadšeněji budou prosazovat svou vlastní 

kariéru v této oblasti. Níže je několik tipů, jak vytvářet nadšení pro vědu: 

 Zorganizujte exkurzi do místního muzea vědy či designu 

 Domluvte si prohlídku místní vědecké laboratoře 

 Pozvěte do třídy vědce nebo studenta, který přijde hovořit o vědě; mapumíst, kde se 

koná výzkum pokročilých materiálů, v rámci celé Evropymůžete najít zde: 

www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Dávejte pozor na akce oslavující vědu, jako například „Týden vědy‟, nebo vědecké 

festivaly. Organizátoři často připravují balíčky pro školy, workshopy a aktivity. 

 Zorganizujte vědecký veletrh (se zaměřením na pokročilé materiály!) 

 Vystavte studenty vzorům - studenti by mohli vyhledat slavného vědce (v celé historii) a 

přednést o něm prezentaci 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
http://www.materialsfuture.eu/en/game
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Pracovní list 1|Uvedení pokročilých materiálů 

 
Palivové články 

 

 
 

 
Stenty 

 

 
 

 
Nanomateriály 

 

 
 

 
Slitiny s tvarovou 

pamětí 
 

 
 

 
Superhydrofóbní 

materiály 
 

 
 

 
Grafen 

 

 
 

 
Elektrochromika 

 

 
 

 
Nanotrubičky 

 

 
 

 
Cílené doručení 

léku 
 

 
 

 
Fotovoltaika 

 

 
 

 
Polovodiče 
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Pracovní list 2|Zkoumání solární energie 

 
1. Jaká je nejlepší barva pro solární panel? 
Každá skupina potřebuje: kostky ledu, barevné lepenky vč. bílé a černé 
 

V tomto experimentu se studenti budouzabývat tím, jak barvy ovlivňují rychlost, kterouje 

absorbováno sluneční teplo. Tento experiment lze provést pouze za slunečného dne! 

Rozdělte třídu do skupin a poskytněte každé skupině karty různě barevných papírových lepenek 

a kostky ledu. Ujistěte se, že kostky ledu mají zhruba stejnou velikost. Černá a bílá karta jsou 

důležité, ostatní barvy se mohou lišit. 

Požádejte studenty, aby vystříhli kartonový čtverec přibližně 10 cm velký. Umístěte čtverce na 

plné sluneční světlo a do jeho středu umístěte kostku ledu. Nyní změřte, jak rychle tají. Která je 

nejrychlejší a která nejpomalejší? 

Kostka ledu na černé kartě by měla tát nejrychleji, protože nejúčinněji absorbuje sluneční teplo, 

zatímco bílá by měla být nejpomalejší, protože hodně energie odráží. To je důvod, proč jsou 

solární panely obvykle natřeny matnou černí. Jaká barva bude pro panely druhá nejlepší? 

 

2. Alternativní experiment se sluneční energií a barvami 

Každá skupina potřebuje: bílou a černou lepenku, 4 plastové kelímky 

 

Vystříhněte dva kruhy z bílého kartonu a dva kruhy z černého kartonu. Umístěte jeden od 

každéhopod čtyři stejně velké plastové kelímky. Naplňte každý kelímek z jedné čtvrtiny a 

zaznamenejte teplotu. Nyní přikloptejeden kelímek černým kruhem a jeden bílým kruhem 

(zajistěte je páskou nebo gumičkou) a umístěte všechny čtyři kelímky na přímésluneční světlo. 

Tipněte si, ve kterém kelímku bude nejvyšší teplota. Změřte po 5 a po 10 minutách. 

 

3. Udělejte solární pec 

Každá skupina potřebuje: lepenkovou krabici na pizzu, hliníkovou fólii, plastovou fólii, černý 

papír, noviny, nůžky a pásku 

 

Vytvarujte klopu na víku ustřižením dvou dlouhých hrana jedné z kratších stran, složte klopu 

zpátky na nesestříhaný okraj a přehněte ji. Zakryjte vnitřek klopy hliníkovou fólií a bezpečně ji 

přilepte. Otevřete krabici a zakryjte dno černým papírem. Přidejte izolacina vnitřní strany 

karbice zasunutím srolovaných novin a krabici zavřete. Natáhněte plastovou fólii na vnitřní 

stranu víka (přes otvor vytvořený vystřiženou klopou). Vložte do krabice jídlo, které chcete 

ohřát (něco jako pěnové sladkosti), zavřete ji, ale otevřete klopu a otočte hliníkovou fólii 

směrem ke slunci. Nechte klopu otevřenou pomocí tyčky a počkejte asi 30 minut. 

Pracovní list 3|Filmový úryvek o solární energii 
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1. Kdo je ten vědec ve filmu? 

 

 

2. Na čem pracuje? 

 

 

 

3. Co ho inspirovalo? 

 

 

 

4. Co vyvinul? 

 

 

 

 

5. Jak to funguje? Jak články vypadají? Nakreslete článek a označte jeho 

součásti. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jaké má výhody oproti křemíkovým článkům, kteréjsou nyní široce 

používány? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Jaké materiály mohou být v organickém solárním článku použity? 
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Pracovní list 4 |  Strukturální barva 

 

1. Kteří vědci poprvé pozorovali strukturální zbarvení? 
 
 
 
2. Peří kterého ptáka studovali? A jaký byl jejich závěr? 

 
 
 
 

3. Strukturální barvy jsou vytvořeny spíše optickým efektem, než zbarvením. 
Tyto optické účinky jsou: interference vln, lámání a ohyb vln. Prozkoumej a 
vysvětli vlastními slovy, co si o tom myslíš. 

a. Interference vln 
 
 

b. Lámání vln 
 

 
c. Ohyb vln 

 
 
4. Jak se jmenuje ta bobule uvedená ve filmovém úryvku? Co je na ní tak 

zvláštního? 
 
 
 
5. Materiály, které vděčí za svou barvu strukturálnímu zbarvení jsou také často 

duhové. Co je to hra duhovými barvami a která zvířata, rostliny nebo 
materiály vykazují tuto vlastnost? 

 
 
 
6. Jaké aplikace strukturálního zbarvení jsou možné? Vyjmenujte tři.  
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Pracovní list5|  Nano až giga 

 

 
Název jednotky Symbol jednotky Význam 

 

 
Gigametr 
 

 
Gm 

 
Jedna miliarda metrů 

 
__________metr 

 
___________ 

 
Jeden millión metrů 
 

 
Kilometr 

 
km 

 
Jeden/jedna/jedno 
______________ metrů 
 

 
Metr 
 

 
_________ 

 
Jeden metr 

 
_____________metr 
 

 
mm 

 
Jeden/jedna/jedno 
___________ metru 

 
Mikrometr 
 

 
µm 

 
Jedna milióntina metru 

 
_____________metr 
 

 
nm 

 
Jeden/jedna/jedno 
___________ metru 
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Pracovní list 6|Cyklus návrhu 

 
Použijte tento diagram pro strukturování procesu vašeho návrhu. 

Identifikujte problém   
Zkoumejte  
Navrhněte   
Vytvořte  
Vyzkoušejte   
Vylepšete  
 

Tipy 

 Prozkoumejte, co udělali ostatní. 

 Podívejte se, jaké materiály jsou k dispozici. 

 Použijte svou kreativitu a znalosti a vymyslete různá řešení, potom si vyberte to, 

kterébude fungovat. 
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 Popište úkol – včetně omezení a limitů. 

 Pokud svůj návrh můžete skutečně vytvořit, také ho otestujte. A proveďte vylepšení.  
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Poznámky pro učitele1 |  Filmová ukázka o solární energii 

 
1. Kdo je ten vědec ve filmu? 
Michael Grätzel- studenti si o něm mohou hledat informace on-line a dozvědět se více o jeho 
kariéře, práci a cenách, které vyhrál.  
 
2. Na čem pracuje? 
Vytvoření systémů, které napodobují fotosyntézu za účelem výroby paliv a elektřiny ze 
slunečního záření. 
 
3. Co ho inspirovalo? 
Kvůli ropné krizi z roku 1970 si uvědomil, že na planetě nezbývá tolik ropy a vášnivě se pustil do 
hledání alternativních systémů, které používají světlo a produkují palivo. 
 
4. Co vyvinul? 
Vyvinulsolární články citlivé na barvu, kterénapodobují přirozený systém fotosyntézy 
rostlin.Molekulární barvivo absorbuje sluneční světlo, které se pak přetvoří na elektrickou 
energii.  
 
5. Jak to funguje? Jak články vypadají? Nakreslete článek a označte jeho součásti. 

 
 

 
Glass Conductor = Skleněný vodič 
Electrolytes = Elektrolyty 
Titanium Oxide = Oxid titanu 
Coated with dye = Pokrytý barvivem 
Glass Conductor = Skleněný vodič 
 
6. Jaké má výhody oproti křemíkovým článkům, které jsou nyní široce používány? 

1. Grätzelovy solární články zachycují sluneční světlo na obou stranýách, což je důležité 
zejména v poušti, kde se světlo odráží zpět 

2. Grätzelovy solární články zachycují rozptýlené záření 
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3. Mohou se používat v interiéru 
4. Vzhledem k jejich estetice jsou ideální pro integraci budov; barevné sklo vypadá jako 

umění 
 
Další výhody solárních článků citlivých na barvy je to, že v masové výrobě budou levnější než 
konkurence, a mají velkou ekologickou výhodu, protože nepoužívají žádné energeticky náročné, 
vysoce vakuové metody ani toxické prvky. 
 

 

Poznámky pro učitele 2|  Strukturální barva 

1. Kteří vědci poprvé pozorovali strukturální zbarvení? 
Isaac Newton a Robert Hooke. Thomas Young byl první, kdo vysvětlil interferenci vln. 
 
2. Peří kterého ptáka studovali? A jaký byl jejich závěr? 
Vynález, že vnímáme paví pera díky jejich struktuře jako modrá a zelená, zatímco ve skutečnosti 
jsou pigmentovaná hnědě melaninem. Melanin je komplexní polymer, který je odpovědný za 
barvu pokožky a vlasů. Povrch morfologie peří odráží světlo takovým způsobem, že je vidět 
barevná. 

 
3. Strukturální barvy jsou vytvořeny spíše optickým efektem, než zbarvením. Tyto optické 

účinky jsou: interference vln, lámání a ohybe vln. Prozkoumej a vysvětli vlastními slovy, co 
si o tom myslíš. 

„V tomto případě se světlo chová jako vlna‟ řekla Lily a hodila malý kamínek do fontány. 
Oblázek způsobil, že se rozšířila kruhová vlna. Potom Lily hodila tři oblázky společně. Všechny 
vytvořily vlny, které se vzájemně ovlivňovaly. Na některých místech se vlny spojovaly 
dohromady a navzájem se zesilovaly, zatímco na některých jiných místech se vlny vzájemně 
zrušily. „Vlnová interference stane, když elektromagnetická pole, která představují jednotlivé 
vlny, komunikují. Mikroskopická struktura materiálu funguje jako hranol, rozdělí světlo do 
bohatých, složených barev. V závislosti na frekvenci odrážení zpět z povrchu předmětu je 
lomené světlo nyní viditelné ve třpytivém a duhovém zobrazení. 
 
4. Jak se jmenuje ta bobule uvedené v úryvku filmu? Co je na ní tak zvláštního? 
Bobule se nazývá Polliacondensata a má nejvíce brilantní modři ze všech známých živých tkání. 
Bobule lze nalézt v zalesněných oblastech Afriky. Rostlina, ze které byly plody sklizeny ve filmu, 
je stará 100 let a barva dosud nevymizela. To je úžasná vlastnost strukturálního zbarvení. 
 
5. Materiály, které vděčí za svou barvu strukturálnímu zbarvení, jsou také často duhové. Co 

je to hra duhovými barvami a která zvířata, rostliny nebo materiály vykazují tuto 
vlastnost? 

Barevná duhová hra je výsledkem vzájemného konstruktivního a destruktivního působení mezi 
výcečetnými odrazy od dvou nebo více povrchů, např. semi transparentních tenkých vrstev, kde 
je také v kombinaci s lomem světa. Jak se světlo odráží od těchto povrchů, objeví se fázový 
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posun mezi světelnými paprsky, které se odrážejí od horního povrchu a ty, které se odrážejí od 
spodního povrchu. Proto se pro určité vlnové délky a úhly může amplituda světelných vln sčítat, 
nebo odečítat. V různých úhlech tak barvy vypadají jinak. To může být případ peří některých 
ptáků, křídel motýlů, šupin ryb, mýdlových bublin, ropných filmů, ulit brouků a perleti. 
 
6. Jaké aplikace strukturálního zbarvení jsou možné? Vyjmenujte tři. 
Strukturální zbarvení má potenciál pro mnoho různých aplikací, jako jsou módní materiály 
(textil), adaptivní maskování, sklo s nízkou odrazivostí, účinné optické vypínače a antireflexní 
povrchy. Tato technologie se již používá k vytvoření bezpečnostních hologramů na našich 
kreditních kartách a bankovkách; tyto hologramy je velmi obtížné padělat, protože jejich 
povrchová morfologie byla vzorovaná v nanoměřítku. 


