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Jaroslav ReichZ25 

1 Svítící kouzelná hůlka 
Pomůcky: 

dřevěná kulatina, černý papír, bílý papír, červená LED, kulatá baterie s napětím 3,5 V, malý 
spínač, rezistor o odporu několika stovek ohmů, asi půlmetru vodiče, lepidlo, nůžky, pájka 

Postup: 

Nejprve je třeba si připravit kouzelnou hůlku, jejíž výroba byla popsána ve sborníku z Veletrhu 
nápadů učitelů fyziky 6, který se konal v Olomouci v roce 2001. Vzhledem k tomu, že v tomto ex
perimentu se používá upravená kouzelná hůlka, uvedu postup výroby celý. 

Z dřevěné kulatiny uřízneme část o délce asi 20 - 22 cm. Z obou stran vyvrtáme opatrně pomocí 
vrtačky do hůlky takový otvor, aby se do hůlky z jedné strany pohodlně vešla svítící dioda a z druhé 
baterie a spínač. Podél hůlky pak ještě pomocí nože vyhloubíme zářez, kterým povedeme vodič od 
baterie k diodě (a zpět). Pomocí pájky spojíme obvod, do kterého připojíme baterii, svítící diodu a k ní 
sériově rezistor o odporu několika set ohmů a spínač. Ke svítící diodě musí vést dva vodiče, 
z nichž každý je o několik centimetrů delší, než je délka kouzelné hůlky. Svítící diodu vlepíme do 
vyvrtaného otvoru na jednom konci hůlky, baterii a spínač do otvoru na druhém konci hůlky. 
Dbáme na to, aby pohyblivá část spínač zůstala vyčnívat z hůlky ven a bylo možné ji nenápadně 
stlačit. 

Kouzelnou hůlku nyní polepíme černým papír~m. Na obou koncích hůlky pak nalepíme bílý pa
pír o šířce asi 4 cm. Bílím papírem rovněž přelepíme svítící diodu, aby nebyla na první pohled vidět, 
a zamaskujeme spínač na druhém konci hůlky. 

Provedení: 

Hůlku vezmeme do ruky tak, aby spínač byl v dlani. Před třídou (publikem) hovoříme na téma, 
jak rozsvítíme kouzelnou hůlku. Pokud diváci znají filmy o mladém kouzelníkovi Harrym Potte
rovi, je možné se optat, zda vědí, jak Harry získává světlo. Snad se najde někdo, kdo si vzpomene, 
že Harry používá zaříkadlo "Lumos!" Vyslovíme tedy toto "kouzelné" slovíčko a přitom nepoze
rovaně dlaní stiskneme spínač. Svítící dioda v hůlce se rozsvítí a přední část kouzelné hůlky tím 
pádem celá zčervená. 

2 . Indikátor proudu 
Pomůcky: 

krabička od filmu, asi 10 - 15 metrů tenkého měděného smaltovaného drátu, dvě nefunkční CD, 
čtvrtka papíru nebo korky, zdířky na zasunutí banánků, dva malé magnety, nůžky, lepidlo, jehla, 
špejle, kancelářská svorka, pájka 

Postup: 

Z krabičky od filmu vytvoříme cívku tak, že na krabičku navineme několik set závitů tenkého mě
děného smaltovaného drátu. Drát je vhodné vést krabičkou od filmu tak, jak ukazuje obr. 1: nejpr
ve pomocí jehly, do níž drát navlékneme, protáhneme drát z pozice A dovnitř do krabičky a boční 
stěnou krabičky u jejího dna zase protáhneme drát ven (v praxi je vhodné postupovat opačně: nej
prve vtáhnout drát boční stěnou do krabičky a pak dnem zase ven). Před vlastním navinováním 
závitů potřeme krabičku od filmu lepidlem, aby závity držely a nesjížděly. Pak začneme navino
vat jednotlivé závity, přičemž lze postupovat ode dna krabičky k jejímu hrdlu a zase zpět. U hrdla 
krabičky nenavinujeme závity až do konce - necháme zde zhruba 1 cm volného místa. S navine-
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váním závitů je třeba skončit zase v dolní části krabičky (symbolicky je na obr. 1 naznačeno vy~-á
ření závitů písmeny Baž C). Opět je třeba nejdříve vtáhnout drát dovnitř do krabičky a poté s :"írn 
knl.bičku jejím dnem opustit (viz písmeno D). Konce drátu A a D necháme zatím dlouhé asi ~ J -
15 cm a později je přiletujeme pomocí pájky ke zdířkám na banánky. 

D A 

obr. 1 

ke zdířkám pro 
konec smaltovaného drátu 
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vzhledern ke středu CD. Poté 
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pak uděláme v horní části (tam, ~:.am 
bodech Špej -

, je 

obr. 2 

kolem středu dva jo 

volné konce A D 
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smalt seškrábat 
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ObL 3 

Provedení: 

3 

stačí závaží uvolnit: začne se ",,,,""hf''' 

nárůst závaží lze s dobrou 

K ověření funkce 
použít buď 
lou vzduchu může 

obr. 4 

do víčka 

na
Při změně 

slouží pouze indi-
přednost vidím zejména v 

dovnitř" . 

kola. 

zatáhnout za navinutou nit rukou. Tím uvedeme rotor do 
a docílíme většího 
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4 kola a přeměny 
Pon,ůcky: 

dynamo z jízdního kola, laboratorní stojan, žárovka 4,5 V /0,8 A (nebo podobná), spojovací vodiče 

a provedení: 

do laboratorního je u 
rozdíl bude v tom, že tentokráte místo voltmetru 

rovkou. Na rotor dynama navineme na které je 

Během závaží se žárovička 
tenciální energie závaží postupně 

5 

která se v žárovce 
světelnou 

jak 
a žárovka začíná svítit 

čátku narůstá-

mobilní mobilním 
vodiče 

,--,,-<,~~ ročníku v učivu o 
. závaží klesá 

než je 

cívka s velkou 

se ž.á-

roztáčí se 

voltmetr 

mám odzkoušenu cívku s indukčností 5 k voltmetru 
pro měření střídavého 
telefon a VU'LU'-'-" 

s co možná citlivostí. Do blízkosti 
z druhého mobilního telefonu u voltmetru 

začne voltmetr ukazovat nenulové 
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7 Mobilní telefon a držák "labuť 
Pomůcky: 

mobilní telefon, asistent s druhým mobilním telefonem, "blikající" držák mobilního telefonu 

Postup a provedení: 

Mobilrú telefon položíme do je možné běžně v prodejnách s mobilními telefony. 
Jedná se o držák, který obsahuje barevné svítící diody. Asistenta s druhým mobilním telefonem 
požádáme, aby přístroj v držáku "prozvonil". Dříve než se ozve vyzváněcí tón telefonu, začnou 
diody blikat. 

Držák jsem zatím nerozebírat ale vím, že obsahuje zdroj Proto soudím, že uvnitř bude 
se otevře při proudu vzniklém elektromagnetickou indukcí, kterou spustí přichá-

ektw1mílgll.etlckc[! vlna. Proud tranzistorem je k rozsvícení diod. 

je založena řada dalších které se ozdoba mobil-
nich telefonů. 

Pro 

mohou učitelé tak i studenti nalézt řadu 
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