
žáků. Pokud 
s prostředím, 

žáky i pro jejich 
popisu a využiti 

GO'DT'OV'\7,S"W celou .řadou 

Využití navrženýd\ by mělo vždy probíhat ve tl'=h krocích. 

OIÓlk@: Kdy Z<llme papír hořet? 

Do zKtum',v"y 

ryedeIÚ ve vodě) 

nebo pevný sáček naplrJme vodou" postavíme nad zapálený plyno-

nichž kovové kuličky a doplníme ji vodou. Zkumavku pak 
pla.mene!n kahanu. 

Když nad kahan dáme krabičku, začne hořet téměř okamžitě. Teplo dodávané 
papíru kahanem není téměř odváděno" teplota rychle vystoupí nad jeho 
zápalnou teplotu. Jiná situace nastane když krabičku z papíru vodou, která je asi 30krát 
lepší vodič tepla než vzduch. Voda odvádí dodáv~né teplo, ohftvá se, teplá voda stoupá nahoru, až 
v celém svém objemu dosáhne teploty varu. Ta leží hluboko pod zápalnou teplotou papíru. Při varu 
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vody zůstává teplota vody i okolního papíru stálá, dodávanou tepelnou energií se voda vypařuje. 
Teprve po vypaření vody se teplota papíru rychle zvýší a papfr začne hořet. 

Voda je sice lepší vodič tepla než vzduch, zdaleka však není skutečně dobrým vodičem tepla. Její 
vodivost je napt. 700krát horší než vodivost mědi. Odváděnf tepla vodou je podporováno také jejím 
koloběhem, stoupánúu teplé vody nad vodu studenou. V pflpadě ohřlvané zkumavky však k to
muto koloběhu nedochází. Ve spodní části zkumavky se voda od kousku ledu ochlazuje a nestoupá 
nahoru. V hornf části ohřeje plamen vodu až k bodu varu. Takže dojde k tomu, že led neroztaje, i 
když se nad ním voda vaří. 

RyOtu NEBO POMALU? 

Na stUl položíme prkénko, které má uprostřed háček a na ně rozprostřeme dvojlist novin. Háček 
protáhneme novinami a přivážeme k němu provázek. 

Otázky: Co se stane s novinami, když provázkem jednou rychle trhneme vzhůru a podruhé jím pr
kénko zvedáme pomalu? Co se stane s provázkem, můžeme jej přetrhnout? 

Na dva stejně vysoké podstavce postavúue dvě stejné skleničky (např. na víno) a přes ně položíme 
dřevěnou laťku. Na část laťky mezi skleničkami prudce udeřlme zúženou stranou kladiva. 

Otázky: Rozbijeme laťku nebo skleničky? Můžeme kladivem rozbít laťku vyhozenou do vzduchu? 

Představme si volně stojící skleněnou tabuli otevřeného okna. Okno chceme zavřít a máme si vybrat 
ze třl možnost!. Buď přiložíme na tabuli skla jeden prst a mfrně ji tlačíme do roviny okna. Nebo ve 
stejném místě uhodíme do tabule širší částí kladiva. Nebo na tabuli skla vysttelúne. 

Otázky: V kterém z uvedených případů okno nejlépe zavřeme? Jaké sily a s jakým výsledkem působí 
v uvedených případech? Čím se tyto síly liší? Posunete nepojízdné auto lépe, když se do něj zezadu 
opřete a pomalu je roztlačujete, nebo když do něj velkou silou prudce narážíte? 

Odpověď: (Impuls síly, časový přirUstek hybnosti) 

Při rychlém trhnutí provázkem směrem vzhUro vznikne změnou hybnosti v krátké době velká ná
razová síla, jejíž působení se nemůže rozšířit po celé ploAe papfru. Okraje novin zůstanou ležet na 
stole a pod novinami vznikne podtlak. Na noviny pak působ! velká tlaková síla shora (při rozměru 
novin 50x50 cm, je nad nimi zhruba 2,5 tuny vzduchu). Proto můžeme provázek přetrhnout. Při po
malém tahu za provázek se působení síly rozloží na celé noviny, muže pod ně proudit vzduch, do
cházi k vyrovnání tlaku a my mužeme noviny lehce zvednout. Provázek tak nepřetrhneme. 

Při rychlém úderu na tyčku na ní pusobf velká síla, která se však za krátký časový okamžik nerozši
fl až ke skleničkám. Proto rozbijeme pouze laťku. I laťku vyhozenou do vzduchu můžeme kladivem 
rozbít tak, jako by její konce byly upevněny. 

Okno zavřeme nejlépe a bez poškození tlakem prstu. Při ráně kladivem se okno trochu pohne a sklo 
se celé rozbije. Při výstřelu se okno vubec nepohne a ve skle zbyde jen malý prostřelený otvor. Roz
díl je hlavně v různé době působení síly. Pří výstřelu se působení síly na další části okna vůbec ne
rozšití. Nepojízdné auto roztlačíme nejlépe dlouho působící silou. 

TvAR TAHAd HARMONIKY 

Na dvě stejné otevřené krabičky položíme dva stejné kusy papíru, např. kancelářského. Jeden papfr 
necháme rovný, druhý však složíme do tvaru, kterému říkáme tahací harmonika. 

Olózky: Jak budou oba papíry reagovat, když na ně položíme dva stejné předměty? Který papír une
se větší zatížení? Kde můžeme vidat využití tohoto jevu? 

Dvě upevněné dřevěné destičky snadno prorazúne kladivem, cvičení lidé to dokáží i pěstí. 
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Prorazíme tytéž destičky, když mezi ně vlepíme kartón ve tvaru tahad harmoniky? Kde lze 
takové zpevnění využít? 

(Pevnost a deformace tělesa) 

Múžeme najít závaží nebo jiný předmět, pod nImž se rovný papír výrazně prohne a papír složený 
asi do 2 cm širokých záhybů je unese, V prmlm případě působí stejná síla na menší plochu papíru, 
Při složeni se působení stejné síly rozkládá na několik áikmých podpor, které jsou proti pů-
sobící síle úzkou hranou, rozloženy však mají větší plochu, Důkladnější výklad je možno 
provést na oboustranně upevněném trámu s pravoúhlým průřezem, jehož deformace závislá na 
momentech setrvačnosti průřezu trámu vzhledem k jeho neutrální ohybové ose, platí, že 
trám se vÍCe prohne, když má velkou základnu a malou výšku, než když je tomu naopak Položte 
pružné pravítko částečně přes okraj stolu, na jednom konci jej ke stolu přitlačte a na jeho přečnívají
dvolný konec zatlačte ze shora, Opakujte totéž tak, že pravítko pouze obrátite na jeho užší stranu, 

prvním případě pravítko jistě prohnete, ve druhém se vám to nepodaří, 

se využívá při všech stavbách, Nejlépe je konstrukce vidět u staveb mostů, zvláště želez,. 

Zpevněné destičky neprorazíme, Jevu se využívá při zpevněnl mnohých materiálů, Podobně působí 
např. vlnitá lepenka a vlnitý plech, 

lnženýři ",,,nm'''~',,n ve škole často předváděny tak, aby 
každé dítě a i o pevnosti těles a jejich deforma-

fyzikálních jevů neumějí zcela vyložit. 

Na drát navleče.T.e sněhovou kouli a umístíme ji v teplé mlstnosti tak, aby byla ohřívána ze všech 
stran stejně Ci budeme ji pozoroval, 

Jak se bude koule sněhu měnit a kdy z nI začne odkapával voda? 

Představte si, že slunce svítí na sníh na stráni a na zamrzlý rybník 

Jaký je rozdll v tání sněhu 11 ledu? Co to vypovídá o jejich složení? 

Kvádr sněhu umístíme do mrazivého prosrredí a ovineme kolem něj drátěnou smyčku, na níž zavě
sh'TIe velké závažÍ, 

Kde bude závaží za několik hodin a jak bud" vypadat led? Taje led jen při zvýšeni teploty? 
Kdo nejčastěji využívá uvedeného jevu? 

(Změna skupenství) 

Koule sněhu se bude zmenšovat a Ve své spodní části, kde se hromadí voda, bude 
tmavnou!' Tmavá část poroste, První kapka vody odpadne od koule až když bude celá nasy-
cena vodou, Pak koule rychle roztaje, 

Sníh na stráni pod vlivem slUIlečTIÍho záření na povrchu, sněhu ubývá, sníh tmavne a vzniklá 
voda odtéká sněhem pryč, Sníh se skládá z malých krystalických útvarÍl, ze sněhových vloček 

vytvářejí ve sněhu konstrukci, v níž je mnoho volného prostoru a tedy volné průchody pro '10-

Voda vzniklá láním na povrchu sněhu je do těchto průchodú vtahována kapilárními silami. Při 
zaplnění průchodů začne voda pod sněhem odtékat Také led taje na povrchu, vzniklá voda však 
zůstává nad ním, Led v němž nejsou žádné vločky má pevnou krystalickou strukturu, Tato struktu
ra je vlivem tepla na jeho povrchu porušena, Molekuly vody se v ledu pohybují jen kolem pevné 
polohy v krystalické mmce, při dodání tepla se z ní začnou uvolňoval a volně se pohybují, Vzniklá 
voda však strukturou ledu neproniká, 
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Pod zatíženým drátem led taje a drát se pohybuje stále níže, ai7iedu vypadne. Vzniklá voda však 
zůstává nad drátem a ochlazena okolním ledem opět zmrzne, většinou tak, že průchod drátu není 
vůbec znatelný. Led tedy taje nejenom vlivem zvýšené teploty, ale i pod tlakem. Také pod tlakem se 
rozruší krystalická struktura ledu a molekuly se začnou volně pohybovat. Vznikne voda. Jevu vyu
žívají všichni bruslaři a mimořádně úspěšně krasobmslaři. Prolože ostří bruslí mají malou plochu, je 
působením těla bruslaře mezi bruslemi a ledem velký tlak. Pod bruslemi proto led taje a vzniklá 
vrstva vody, tzv. vodní film, zmenšuje odpor proti pohybu bruslaře. Působí jako mazadlo ve stroji. 

Některé z uvedených experimentů muže čtenář najít v poněkud jiném podání v různých příručkách 
" knihách, např.: 
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