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Fyzika v 

Mezi věci denní potřeby, které žáci znají, patří i krabička Vyrábějí se krabičky i zá-
velikostí. Pro účely jednoduchých fyzikálních zápalky pro 

zapálení plamene nebo jako slabý zdroj či světla, Tyto nebudeme zde uvá.děL Pro 
komuníkad dále krabička a části: tělo a zásuvka, Uvedené pokusy 

mohou sloužit především jako žákovské experimenty, hlavní funkcí je motivace žáka. Ne-
bude-li uvedeno malé 

L Krabička ~ odměrka 

2. Odhad vzdálenosti a 

vzdálenosti ~h'AC·h·, 

úhelmKů 

3. Zákon akce a reakce 
Dvě 

5. 

6. Rovnováha 
Do 

stolu, 

7. Stabilita I 
Na nakloněnou s 

Tak vznikne malá odměrka pro 
z mensl větší Odříznutím části krabičky 

Pomocí odměrného válce 

Rukama 
současně 

na sebe umístíme na list 
setrvačnosti se krabiček nezbortí. 

těžkou matici těsně 

stolu zátěží směrem ke středu 
třebaže 

straně zvedáme. Olovnicí znázorněná těžnice se 
krabička stále 

cleme 
nam 

28 Doc. RNDr. 

stěnu. Krabičku můžeme i různě zatěžovat. 
stabilitu. 

Trna, CSc. f PDF MU v Brně, e-mail: 
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8. Stabilita II 
Vystavíme sloupec z na plocho pokládaných prázdných nebo plných krabiček, které jsou postupně 
mírně překládány na jednu stranu. DiskutujeIJle podmínky stability tohoto sloupce. 

9. Tření 

Plnou krabičku táhneme rovnoměrně siloměrem po různých površích, velikost třecí síly závisí na 
kvalitě styčných povrchů. Pokud bychom chtěli ukázat, že když krabičku táhneme siloměrem po 
různých stěnách, a tedy třecí síla nezávisí na velikosti styčných ploch, zřejmě se nám tento pokus 
nezdaří, jelikož má krabička odlišné kvality povrchů. Tuto zákonitost ale můžeme demonstrovat 
pomocí několika krabiček (3-5) přivázaných za sebou ("vláček") a pak postavených na sebe ("slou
pec"). Závislost třecí síly na přítlačné síle demonstrujeme pomocí různě zatížené krabičky. 

10. Domino efekt 
Řadu prázdných nebo plných krabiček postavíme na stojato jako kostky domina. Po udělení im
pulsu první z nich demonstrujeme předávání energie mezi krabičkami. 

11. Moment setrvačnosti 
Prázdnou nebo plnou krabičku propíchneme ve středech protějších stěn a nasadíme na špejli. Dal
ší stejné (tedy stejně hmotné) krabičky nasadíme do středů dvojice jiných protějších stěn. Krabičky 
na špejli zavěsíme ve vodorovné poloze na dvě niti obdobně jako Maxwellův setrvačmK. Nitě na
motáme do stejné výšky a zaráz obě krabičky spustíme po nitích dolů. Různá rychlost pohybu 
krabiček demonstruje význam momentu setrvačnosti rotujícího tělesa. 

12. Lezoucí krabička 
V protějších stěnách zásuvky prázdné krabičky propíchneme dvě dvojice otvorů. Jedna dvojice je 
blízko středu stěny, druhá dále. Otvory protáhneme nit tak, že vede pravým otvorem jedné stěny, 
dále pravým otvorem druhé stěny a přes držák stojanu se vrací opačným pořadím levými otvory. 
Za volné spodní konce niti střídavě taháme, čím že krabička pohybuje po dvojité niti nahoru. Její 
pohyb způsobuje různě velká třecí síla na jedné či druhé straně krabičky. 

13. Krabička na niti 
Ve středech protějších stěn zásuvek prázdné krabičky propíchneme otvory. V zásuvce vsadíme 
kolmo na tyto otvory mírně excentricky zápalku. Jeden konec niti zavěsíme na držák stojanu (nebo 
držíme nahoře v ruce) a druhý konec niti drží spodní ruka. Při povolené niti krabička sjíždí dolů 
po niti. Napneme-li nit, krabička se zastaví. Zastavení niti způsobuje třecí síla mezi nití a vzpříče
nou zápalkou. 

14. Tlak 
Plnou krabičku postavíme na měkkou plastelínu a zatížíme ji závažím (např. 1 kg). Postupně zatě
žujeme krabičku stejným závažím, ale pokládáme ji na různé stěny. Podle tlaku na stěnu krabičky 
se zaboří více či méně. Extrémně hluboké zaboření nastane při použití těla krabičky postavené stojatě. 

15. Pevnost krabiček 
Na několik plných krabiček na stojato položíme desku. Ta unese značnou zátěž, dokonce i lidské tělo. 

16. Karteziánek 
Průhlednou skleněnou láhev (0,51) úplně naplníme vodou. Na hladinu vody v hrdle láhve položí
me hlavičku zápalky, kterou odřízneme ze zápalky s kouskem dřeva zápalky, který je přibližně 
stejně dlouhý jako hlavička zápalky. Můžeme použít i několik takových hlaviček. Láhev těsně 
uzavřeme korkovou zátkou nebo palcem. Po stlačení zátky (palce) se hlavička zápalky začne potá
pět, po uvolnění opět vynořovat. Chová se jako karteziánek. Průměrná hustota hlavičky se totiž 
při stlačení zvětší vodou natlačenou do vzduchových otvůrků ve dřevě. Po několika opakováních 
však vzduch ze dřeva unikne a hlavička se trvale potopí. 

17. Povrchové napětí 
Do čisté misky nalijeme vodu. Na hladinu položíme rovnoběžně dvě zápalky asi 1 cm od sebe. 
Mezi zápalky nasypeme špetku cukru - zápalky se přiblíží k sobě. Pokus zopakujeme s jinými zá
palkami, mezi které kápneme tekuté mýdlo - zápalky se vzdálí. Alternativa pokusu je s použitím 
více zápalek uspořádaných do tvaru hvězdy apod. 
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18. Vzlínavost 
Zápalku postavíme do obarvené kapaliny (inkoust apod.) ve zkumavce. Po chvíli se díky vzlínání 
obarví i neponořená část zápalky. 

19. Vzlínavost ve zlomené zápalce 
Opatrně zlomíme zápalku do tvaru Vo úhlu asi 90 stupňů. Je nutné, aby části zápalky zůstaly 
spojeny vlákny dřeva. Zlomenou zápalku ponoříme místem zlomu do láhve úplně naplněné vodou. 
Vzlínáním vody do stlačených vláken dřeva dojde k částečnému zpětnému narovnání zlomené zá
palky asi na 120 stupňů. Alternativou pokusu je položení zlomené zápalky v ležaté poloze na 
okraj malé skleničky. Na zlomenou zápalku pak položíme malou minci, která po navlhčení místa 
zlomu a částečném narovnání zápalky propadne do sklenice. 

20. Vlnostroj 
Bifilárně zavěsíme řadu prázdných krabiček měděnými nebo hliníkovými dráty na pás pletiva. Do 
krabiček vlepíme pecičkové magnety tak, aby se všechny krabičky navzájem v řadě odpuzovaly. 
Tak vznikne magnetický rázostroj a zároveň i vlnostroj na podélnou vlnu. Při vhodné frekvenci 
nuceného kmitání krajní krabičkou demonstrujeme i stojaté vlnění. 

21. Provázkový telefon 
Dvě prázdné zásuvky propíchneme ve středu dna. Otvory protáhneme provázek a uvnitř obou 
zásuvek upevníme např. pomocí uzlíku. Po napnutí provázku vytvoříme provázkový telefon. 

22. Zpívající krabička I 
Otvorem ve středu dna prázdné zásuvky provlékneme provázek (asi 30 cm) a upevníme jej např. 
pomocí uzlíku. Provázek potřeme kalafunou. Protahováním provázku mezi prsty rozechvějeme 
dno zásuvky, která tak začne vydávat zvuk. 

23. Zpívající krabička II 
Mezi tělo a dno zásuvky zavřené prázdné větší krabičky zasuneme delší jehlu, jejíž špička bude 
několik milimetrů vysunuta ven z krabičky. Krabičku uchopíme dvěma prsty a táhneme hrotem 
po povrchu s pravidelnou strukturou - např. po tkaném textilu. Chvějící se krabička bude vydá
vat zvuk. Jeho výška závisí na frekvenci nárazů hrotu na výstupky podložky. 

24. Rezonance 
Do těla prázdné větší krabičky prořízneme otvor, aby tak vznikla dutá rezonanční skříňka. Přes 
krabičku navlékneme gumičku. Na tuto gumičku/rnkáme zápalkou a posloucháme rezonancí ze
sílený tón. 

25. Nehořlavá zápalka 
Zápalku uchopíme do kleští rychle vložíme hlavičkou do vnitřní "studené" části plamene plyno
vého kahanu. Plamen zapálí dřevo, hlavička se nevznítí až od hořícího dřeva. 

26. Zhášení zápalky I 
Silně navlhčenými prsty (nejlépe palcem a ukazováčkem) krátce stiskneme hořící zápalku (pozor
ne při zapalování!). Diskutujeme o příčině bezpečného zhašení plamene. 

27. Zhášení zápalky II 
Zapálenou zápalku přikryjeme shora lékovkou (malou kádinkou). Zápalka z důvodu vyhoření 
kyslíku po chvilce zhasne. 

28. Zápalná teplota dřeva 
Na střed zápalky nasadíme kotouček z hliníkové fólie (alobalu). Zápalku zapálíme a necháme hořet. 
Dohoří jen ke kotoučku, který zabrání zahřátí druhé poloviny dřevěné zápalky na zápalnou teplotu. 

29. Zápalka jako indikátor vysoké teploty 
Zápalku můžeme použít pro indikaci vysoké teploty pevných látek (zahřátý kov nebo sklo) nebo 
vzduchu (ohniskový prostor lupy nebo dutého zrcadla zahřátý paprsky Slunce). Zápalka indikuje 
vysokou teplotu vzplanutím. Můžeme takto prozkoumat i teplotní pásma v plameni. 
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30. Tepelná izolace dřeva 
Jednu ze dvou stejných nádobek polepíme hustě zápalkami. Do obou nádobek nalijeme stejně tep
lou vodu a ponoříme do nich stejné teploměry. Po několika minutách pozorujeme rychlejší pokles 
teploty vody v nepolepené nádobce. Dřevo zápalek je tepelným izolantem. 

31. Elektrická síla 
Prázdnou krabičku zavěsírne na nit. Přiblížíme se k ní třením nabitou 
díky elektrické polarizaci přitáhne k nabité tyči. 

32. Vodivost 

33. Reosta,t 
Krabičku uhlíkové elektrody ze suchého 

obvodu se žárovkou a 

Krabička se 

člán-

elektrického nT,,,,,,,,, 
rln,,..rr,,,, drát napneme mezi Holtzovy Uprostřed drátu z uděláme smyčku, do která 

zavěsíme za hlavičku Při drátem ke zá-

35, 

360 Elektromotor 

Po udělení malého 

baterie. 

vložíme ležatě monočlánek. Z měděného drátu 
rnonočlánkú a do vhodné 

které 
navineme několik 

Pod rotor na horní část velké 

Do středú zásuvek dvou n1r~r7,nn 
na 

na krabičku. 

40. Zrcátka na krabičce 

železné hře-

bifilárně za-

obrazec 

na 

Na tělo rovinná zrcátka, Pomocí těchto zrcátek múžeme demonstrovat řadu 
na odraz světla. 

41. Dírková komora 
Na otvor těla větší papír a na 

propíchneme větší jehlou. Tak vznikne dírková komora, kterou múžeme zo
brazit např. obraz hořící zápalky nebo 

110 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I·.· .... . ',' 

42. Oční klam 
Na tělo prázdné krabičky nalepíme z jedné strany papír s vodorovnou čárkou, z druhé se svislou. 
Na boční stěny zásuvky upevníme gumičky (provázky). Oběma rukama držíme krabičku vodo
rovně před sebou a pozorujeme vodorovnou nebo svislou čárku. Gumičku (provázek) otáčením 

zkroutíme. Poté gumičku napneme. Krabička se roztočí a my díky setrvač-
nosti oka obraz kříže. 

I. 

lL 

HL 

IV. 

V. 

VI. 

vn. 
VHL 

IX. 

X. 

se mohou stát objektem i mezipředmětových projektú. lJvá-
"~r._.·.·~h Z nich: 

Historie 

Jak 

Chemli.e 

Měření a s krabičkou """"",,"UI"-'" 

Měření svítivosti jl množstvÍ uvolněného 

Elektrotechnické 

skříňka 
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