
Návod k použití   BUKI – Magnetické pokusy   Vhodné pro děti od 8 let 

Tento a originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace. Sledujte obrázky 

v originálním návodu. Doporučuje se dohled dospělé osoby! 

 

Sledujte obrázky v originálním návodu. 

Strana 2-3 – Obsah sady 

1 – magnetická základna, 2 – vzpěra, 3 – horní plošina, 4 – 7 magnetických kuliček, 5 – 2 magnety ve tvaru podkovy, 6 

– magnetická podložka, 7 – provázek, 8 – 2 tyčové magnety, 9 – magnetická hůlka, 10 – destička s železnými pilinami, 

11 – loďka z pěnové hmoty, 12 – Petriho miska, 13 – plovoucí podložka, 14 – kruhový rámeček, 15 – obrázek Léa, 16 

– stojánek na Léa, 17 – plastová tyčka, 18 – podložka bludiště, 19 – závodní podložka 

Bezpečnostní upozornění 

Dospělá osoba, která na děti dohlíží by se měla seznámit s následujícími doporučeními: 

1) Uchovej tuto hračku mimo dosah malých dětí, 2) Po použití vrať všechny magnety zpět do krabice, 3) Magnety 

udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektronických zařízení, 4) Před každým pokusem si pročti instrukce. 

Tam kde je uvedeno „You will need“ (budeš potřebovat) jsou uvedeny předměty potřebné k pokusu. Ty označené 

hvězdičkou jsou součástí této sady, ostatní předměty jsou součástí každé domácnosti.  

Strana 4-5 – Co jsou magnety a magnetismus 

Magnety jsou objekty, které dokáží přitahovat některé kovy, hlavně železo a ocel (a). Síla, která tuto přitažlivost  

způsobuje se nazývá magnetismus. Najdeš nějaké magnety ve tvém domě? Jeden z příkladů můžou být třeba 

magnetky na ledničce (b). Všechny magnety mají neviditelné magnetické pole, které proudí z jednoho pólu magnetu 

do druhého. Póly, které jsou na magnetu nejsilnější se nazývají severní pól a jižní pól a jsou vůči sobě na opačných 

stranách magnetu. Severní a jižní pól se navzájem přitahují, naopak stejné póly se odpuzují (c). 

Strana 6-7 – Pokus č.1 Záludné kuličky 

1 – Připrav si 7 magnetických kuliček a magnetickou základnu se 7 jamkami. 

2 – Snaž se co nejrychleji umístit všechny kuličky do jamek. 

3 – Vypadá to jednoduše? Tak uvidíme, jestli to zvládneš bez přesouvání jednotlivých kuliček na základně. 

Vysvětlení: Každá kulička má severní (N) a jižní pól (S). Ty se navzájem přitahují a odpuzují podle toho, jak jsou 

kuličky do základny vloženy. Opačné póly se přitahují (N-S), zatímco shodné póly se odpuzují (N-N, S-S). 

 

Strana 8-9 – Pokus č.2 Magnetický had 

1 – Vezmi si jednu kuličku a zkus se s ní dotknout další kuličky. Uvidíš kolik kuliček se k sobě nakonec přichytí. 

2 – Následně zkus zvednout co nejvíce kuliček pomocí magnetu ve tvaru podkovy a kolik pomocí tyčového magnetu. 

3 – Dále zkus vytvořit hada z kancelářských sponek, opět pomocí magnetu ve tvaru podkovy a pak pomocí tyčového 

magnetu. 

Vysvětlení: Délka magnetického hada závisí na síle použitého magnetu. Uvnitř každé kuličky je magnet, takže je 

jasné, že se kuličky k sobě přitahují. U kovových kancelářských sponek se magnetická síla přenáší z prvního magnetu 

a každá připojená sponka se pak stává také magnetem, který dokáže přitahovat další kovové předměty. 

Strana 10-11 – Pokus č.3 Magnetická socha 

1 – Polož několik kancelářských sponek na magnetickou podložku (6) a otoč ji vzhůru nohama. Co se stane? 

2 – Teď si naber hrstku kancelářských sponek a vysyp je na magnetickou podložku. 

3 – Nyní vytvaruj ze sponek sošku podle své představivosti. 

Vysvětlení: Už víme, že magnety přitahují kancelářské sponky. Uvnitř magnetické podložky je silný magnet, který 

způsobil, že se kancelářské sponky drží jedna ke druhé. Jak velkou sochu dokážeš vytvořit? Tímto pokusem jsi 

dokázal, že magnetická síla se dotykem s magnetem dokáže přenést na další kovové předměty. 

Strana 12-13 – Pokus č.4 Létající sponka 

1 – Přivaž provázek ke kancelářské sponce. Druhý konec provázku upevni ke stolu, třeba lepící páskou. 

2 – Zvedni sponku a opatrně s ní natáhni provázek vzhůru. 

3 – Druhou rukou vezmi magnet ve tvaru podkovy a drž ho těsně nad sponkou aniž by ses jí magnetem dotknul a 

sleduj co se děje. 



4 – Pohybuj magnetem tam a zpět a sleduj jak se sponka sama pohybuje vzduchem. 

Vysvětlení: V tomto pokusu jsme si ukázali, že magnetická síla působí na sponku i když se jí přímo nedotýká. I když 

magnetická síla není vidět, tak její přítomnost pomocí tohoto pokusu můžeš sledovat. Pokud magnet oddálíš od 

sponky moc daleko, tak již magnetická síla nebude dostatečná k tomu, aby udržela sponku a ta spadne na stůl. 

Strana 14-15 – Pokus č.5 Magnetická pyramida 

1 – Pokus se na stole postavit pyramidu pomocí 7 magnetických kuliček, Je to těžké, viď? 

2 – Teď to zkus znovu, ale použij k tomu magnetickou podložku (6). Jde to o dost lépe. 

Vysvětlení: Ověřili jsme, že je obtížné postavit pyramidu z kuliček na holém stole, protože některé póly magnetických 

kuliček se mohou odpuzovat a tak se neustále rozbíhají.  Když se ke stejnému záměru použila magnetická podložka, 

tak byla využita síla magnetu v podložce k tomu, aby se všechny kuličky udržely pohromadě. 

Strana 16-17 – Pokus č.6 Lodička 

1 – Naplň Petriho misku trochou vody. 

2 – Připevni kancelářskou sponku k lodičce z pěnové hmoty pomocí lepící pásky a polož ji do vody.  

3 – Drž magnet pod Petriho miskou a pohybuj lodičkou. 

Vysvětlení: Ověřili jsme, že magnetická síla dokáže pohybovat předměty, ke kterým je připevněn kovový předmět a 

tato síla se přenáší i ve vodě. 

Strana 18-19 – Pokus č.7 Kyvadlo 

1 – Sestav magnetickou základnu, vzpěru a horní plošinu. 

2 – Na horní plošinu polož tyčový magnet. 

3 – Ze spodu plošiny k tyčovému magnetu přichyť magnetickou hůlku. 

4 – Zlehka rozkývej hůlku a sleduj, jak se pohybuje. 

Vysvětlení: Kývavý pohyb hůlky je způsoben magnetickým polem, které vychází z magnetické základny. Magnet 

uvnitř základny střídavě odpuzuje a přitahuje magnetickou hůlku a výsledkem je její mihotavý pohyb. 

Strana 20-21 – Pokus č.8 Magnetické umění 

1 – Zlehka zatřep miskou s kovovými pilinami tak, aby se rozprostřely po ploše misky. 

2 – Polož misku na magnetickou základnu (použij připravenou sestavu z pokusu č.7) 

3 – Polož tyčový magnet na horní plošinu a zespodu k němu přichyť magnetickou hůlku. 

4 – Nyní zlehka rozkývej hůlku a sleduj co se děje s kovovými pilinami uvnitř misky. 

Vysvětlení: Díky tomu, že je konec hůlky magnetický, tak svou silou při pohybu nad miskou dokáže pohybovat 

s kovovými pilinami. Při chaotickém pohybu dokáže v misce vytvořit rozmanité vzory. 

Strana 22-23 – Pokus č.9 Rotující hůlka 

1 – Použij základní sestavu z předchozího experimentu a na horní plošinu a pod ni umísti po jednom tyčovém 

magnetu. 

2 – Pokus se o umístění hůlky mezi horní a dolní plošinu tak, aby se hůlka vznášela. Je možné, že budeš muset hledat 

tu správnou polohu hůlky. 

3 – Pokud hůlka padá, tak pohybuj magnety na horní plošině tak, aby hůlka stála kolmo. 

4 – Nyní se pokus zlehka roztočit hůlku okolo své podélné osy. 

Vysvětlení: Magnetická hůlka může hned spadnout nebo stát kolmo. To způsobují póly horního tyčového magnetu, 

které působí na hůlku. Oba konce hůlky jsou severní póly, a tudíž na oba konce musí působit jižní póly, aby hůlka 

zůstala v přímé poloze. 

Strana 24-25 – Pokus č.10 Levitace 

1 – Polož kruhový rámeček (B) a do něj plovoucí základnu (C) 

2 – Natoč rámeček (B) tak, aby jedna jeho dírka (A) byla na kraji zářezu v plovoucí základně. 

3 – Vlož jeden konec magnetické hůlky do dírky (A). 

4 – Nyní hůlku uvolni a sleduj co se bude dít. 

Vysvětlení: Magnetická hůlka se vznáší nad základnou. To je způsobeno tím, že v základně je magnet a jeho 

magnetické pole odpuzuje magnetickou hůlku. Kruhový rámeček umožňuje uchycení jednoho konce hůlky, aby 

nesjela mimo magnetické pole základny.  



Strana 26-27 – Pokus č.11 Bludiště 

1 – Přilep lepící páskou jeden tyčový magnet na jeden konec plastové tyčky a druhý tyčový magnet na spodní stranu 

modrého stojánku. 

2 – Do modrého stojánku zasuň obrázek Léa. 

3 – Polož Léa na start bludiště. Tyčku s magnetem zasuň pod bludiště a posunuj s figurkou Léa po dráze. 

Vysvětlení: Jeden magnet na tyčce přitahuje druhý magnet pod figurkou Léa a posouvají se tedy společně. 

Magnetická síla prostupuje skrz některé materiály jako např. karton, umělou hmotu, dřevo apod. Proto můžeš 

pomocí magnetu např. přichytit papír na lednici. 

Strana 28-29 – Pokus č.12 Závody 

1 – Polož závodní dráhu na rovný povrch a polož 2 kuličky na start dráhy. 

2 – Hrát mohou 2 hráči. Každý hráč si vezme magnet ve tvaru podkovy a vybere si jednu barvu. Pokud by chtěl hrát i 

třetí hráč, tak může použít tyčový magnet. Hra začíná a cílem je dostat kuličky do cíle jen pomocí magnetické síly. 

Pohybuj magnetem tak, aby se kulička pomocí přitažlivé síly pohybovala, přičemž se magnetem nesmíš dotknout 

kuličky. Pokud se tak stane, musíš zpět na start. 

3 – Vyhrává ten, kdo se první dostane do cíle. 

Vysvětlení: Klíčem k výhře je zde nalézt tu správnou vzdálenost magnetu od kuličky, aby magnetická síla kuličku stále 

přitahovala. Pokud je magnet příliš daleko, tak síla přestává účinkovat. 

Léo dosáhl následujících časů, dokážeš ho porazit? 

Pokus 11: v bludišti dosáhl času 1 minuta a 18 sekund 

Pokus 12: v závodě dosáhl času 2 minuty a 41 sekund 

Bonus – Vyzkoušej, jestli následující předměty ve tvém okolí jsou magnetické 

 Je magnetický Není magnetický 

Klíč   

Noviny   

Pastelka   

Lžíce   

Hrnec   

Vajíčko   

Brambora   

Okno   

Lednice   

 

Upozornění: Používejte tuto hračku pouze v souladu s tímto návodem a pro uvedený účel. Hračka není určena dětem do 3 let, 

obsahuje malé části a hrozí udušení. Doporučuje se dohled dospělé osoby. 

Do ČR dováží, distribuci a servis zajišťuje: Smart Toys s.r.o., www.smart-toys.cz, e-mail: obchod@smart-toys.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další zajímavé produkty od značky BUKI zakoupíte u svého prodejce nebo na www.IQhracky.cz 

 

Chemické laboratoře s různým množstvím experimentů pro malé badatele. 

 

 
 

Stavebnice robotických hraček a kuličkodráh. 

 

 
 

Profesionální dívčí nehtové studio a další kosmetické sady. 

 

 
 

Profesionální dívčí kosmetické studio a jiné kreativní sady. 

 

 
 


