UČME SA VONKU!
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BÚRKY A MRAZY SA V APRÍLI STRIEDAJÚ
Milí kamaráti, keďže pranostiky súvisia
s počasím, budeme sa mu venovať aj dnes.
Viete prečo sa hovorí bláznivý apríl?
Nápovedou vám môže byť už samotná
pranostika.
Ak ste povedali, že v apríli sa počasie
často náhle mení, máte pravdu.
Mesiac apríl sa na Slovensku vyznačuje typicky premenlivým počasím – chvíľu teplo, potom
chladno, zrážky, následne slnko a odrazu obloha bez obláčikov, keď tu zrazu po pár minútach
už ľudia utekajú pred dažďom.
Chceli by ste vedieť predpovedať počasie? Myslíte si, že by ste to vedeli? Ja si myslím, že
áno. Stačí, ak si vyrobíte jednoduchý barometer („prístroj“ na zaznamenávanie tlaku a jeho
zmien). Sledovaním hodnôt tlaku pomocou barometra môžete predpovedať zmeny počasia
k lepšiemu, či horšiemu. Vo všeobecnosti platí, že stúpanie tlaku je predzvesťou pekného
počasia. Jeho znižovanie, naopak, predpovedá oblačnosť, či dážď.

BAROMETER
ČO BUDETE POTREBOVAŤ:
prázdny pohár od zaváraniny, balónik, gumičku,
nožnice, lepiacu pásku, slamku, papier a ceruzky

POSTUP:
Na prázdny pohár natiahnite balónik. Navlečte naň gumičku, aby držal pevne. Na jednej
strane zrežte slamku našikmo. Pomocou lepiacej pásky pripevnite slamku na balónik tak,
aby jej šikmá strana prečnievala cez fľašu a stala sa ukazovateľom hodnoty tlaku na stupnici.
Takto pripravený barometer postavte vonku na rovnú plochu. Šikmo zrezaná strana slamky
má ukazovať na stred stupnice. Šesť dní pozorujte zmeny tlaku a zaznamenávajte ich do
kartičiek so stupnicou. Do záznamovej tabuľky zakreslite aké bolo počasie a či sa potvrdilo,
že pri vyššom tlaku je pekné počasie a pri nižšom, naopak, škaredé.
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ZÁZNAMOVÁ
TABUĽKA
DÁTUM

1. DEŇ

2. DEŇ

3. DEŇ

4. DEŇ

5. DEŇ

6. DEŇ

ŠÍPKOU
ZAZNAČ
TLAK
NAKRESLI
AKÉ BOLO
POČASIE
JE PRAVDA, ŽE KEĎ STÚPOL TLAK POČASIE BOLO PEKNÉ?
AKÉ BOLO POČASIE PO POKLESE TLAKU?

AKO SA DNES CÍTIŠ?
Zmeny tlaku a počasia majú vplyv aj na ľudí a ich náladu. Zahrajte sa na
pocity. Každý si najprv nakreslí obrázok s nejakým symbolom počasia.
Keď máte obrázky nakreslené, postavte sa do kruhu. Jeden z kruhu
vojde do jeho stredu a prostredníctvom pohybov, mimiky tváre, či slov stvárni
svoju náladu pri danom počasí. Keď napríklad svieti slniečko, tak sú ľudia väčšinou
veselí, ale keď je príliš teplo, tak môžu byť unavení, necítia sa dobre, lebo im je príliš
horúco... Postupne sa všetci vystriedajte.

NA ZÁVER SA POROZPRÁVAJTE O TOM, ČO STE SA NAUČILI:
PREČO SA HOVORÍ
„BLÁZNIVÝ AKO APRÍLOVÉ
POČASIE“?

VEDELI BY STE PODĽA STAVU
BAROMETRA PREDPOVEDAŤ
POČASIE?

AKO SA DNES CÍTIŠ? ŠŤASTNE AKO
SLNEČNÝ DEŇ, SMUTNE AKO V ZAMRAČENÝ
DEŇ ČI NAHNEVANE AKO BÚRKA?

Spolufinancované z programu Európskej únie ERASMUS +. Podpora Európskej komisie
na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory
autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré
sú v nej obsiahnuté.
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