
 

                  Na šťopkách 
 
4. kolo:  Aprílové počasí 
 
Říká se, že prý v dubnu je aprílové počasí. Tedy různorodé, rychle se měnící, náladové. I počasí je kus naší 
přírody. Má vliv na všechno živé, může být určujícím prvkem pro přežití druhu, nebo celého ekosystému. 
A je to jedna z mála věcí, které člověk nedokázal spoutat, dokonce ani stoprocentně předpovídat. 
 
ÚKOL: 
Zkuste minimálně týden pravidelně pozorovat počasí a zapisovat do tabulky minimálně 3x - ráno 
v poledne a večer (ideálně vždy ve stejnou dobu):  
teplotu, stav oblohy (zataženo, skoro zataženo, oblačno, polojasno, jasno), srážky, tlak (pokud máte tu 
možnost), vlhkost vzduchu (můžete vyzkoušet i vlastní vlasový vlhkoměr, viz. návod dole), proudění 
vzduchu (bezvětří, vánek, slabý vítr, vítr, silný vítr, vichr, vichřice, nárazový vítr), další jevy počasí – mlha, 
duha, přízemní mráz, bouřky... 
Zkuste se pomocí různých zdrojů podívat na výsledky vašeho sledování a sepsat, které jevy mohly vést 
k předpovědi následného stavu počasí (například návaznost stavu počasí na změnách tlaku atp.) 
 
 
ZÁBAVA A POTĚŠENÍ:  
Jednou ze zajímavých částí meteorologie je sledování tvaru mraků. Je to činnost pro fajnšmekry. Každý 
tvar má své jméno a podle tvarů mraků se dá někdy i předpovědět počasí. Zkuste nafotit co nejvíce 
druhů mraků (můžete je zapsat k vaší tabulce přehledu počasí). A pokud najdete v knihovně atlas mraků, 
pokuste se i vaše mraky určit. Malý atlas základních tvarů s popisem najdete také zde: 
http://mraky.astronomie.cz/index.php 
http://www.slunecno.cz/clanky/deleni-oblaku-a-oblacnosti-jak-urcit-spravny-typ-mraku-84 
Mraky jsou, mimo svůj vztah ke stavu počasí i zajímavým uměleckým dílem. Vaše fotografie mohou být 
nejen vypovídající, ale také krásné. 
 
HODNOCENÍ: 
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument v některém programu Microsoft Office (Word, 
Powerpoint atd.) nebo Openoffice na adresu martina.cizkova@lipka.cz. Kdyby byl váš soubor příliš velký 
pro e-mail, můžete práci převést do formátu PDF, nebo nám ho pošlete třeba přes www.uschovna.cz 
Hodnotit budeme: 

1. Kompletnost tabulky s údaji o počasí 
2. Soupis sledovaných jevů, které mohly mít návaznost, nebo souvisí s předvídáním počasí 
3. Fotodokumentaci mraků  
4. Určení mraků 
5. Sestrojený vlasový vlhkoměr 

Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba.  

 
Uzávěrka je 30. 4. 2013 
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Výroba vlasového vlhkoměru: 

Materiál: Vlas (dlouhý alespoň 25 cm), kancelářská sponka (nebo jiné drobné závaží), odmašťovač 

(slivovice, technický líh nebo benzín...), pinzeta; dřevěný špalík, krabice, nebo jakýkoli podstavec, 

dostačující délce vlasu; hřebík; měřítko (milimetrový papír, pravítko...) 

Provedení: Vlas nejprve odmastíme trochou odmašťovače (vlas namočíme do nebo jej otřeme kouskem 

látky omočené v odmašťovači). Pomocí pinzety přivážeme vlas na jedné straně k hřebíku, na druhé ke 

kancelářské sponce. Hřebík zatlučeme do podstavce, tak, aby vlas se sponkou volně visel, můžete i přímo 

venku do zdi. Na krabici, nebo špalík, nebo, co jste použili jako podstavec, nakreslíme přesně měřítko, 

nebo použijeme milimetrový papír, který k podstavci přilepíme. Tak aby konec sponky na vlasu byl právě 

na nule a od něj nahoru i dolu vedlo vyznačených pár centimetrů po milimetrech (třeba 30mm nahoru a 

30mm dolu). umístíme vlhkoměr ven. Určení vlhkosti pak je pouze srovnáním se stavem předchozím, 

tedy pokud se vlas trochu prodlouží, je vlhčeji, pokud zkrátí, je sušší vzduch. Důležitá je i míra – výrazně 

se prodloužil/zkrátil. Doporučujeme zapisovat si přesně kde na stupnici se v danou dobu nacházel. 

Vysvětlení: Odmaštěný lidský vlas reaguje na zvlhnutí prodloužením své délky. Toto prodloužení můžeme 

pozorovat na stupnici. Záleží na relativní vlhkosti vzduchu kolem vlasu (čím vyšší je relativní vlhkost okolí, 

tím více vody se na vlasu vysráží, tím víc se prodlouží). Tato metoda se stále používá i u klasických 

vlhkoměrů. 

Poznámky: Čím delší vlas použijeme, tím bude prodloužení viditelnější. U kratších vlasů je téměř 
neznatelné. 
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