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Úvod

Integraci mezi p írodov dnými p edm ty fyzikou, biologií, chemií a zem pisem ve 
všeobecném vzd lávání bylo zasv ceno už mnoho úvah. Ve své podstat  integrace – 
scelování, tvo ení celku z drobných ástí – vyjmenovaných disciplin, má být proce-
sem sm ujícím k vytvá ení p írodov dného myšlení žák . K realizaci této integrace 
v praxi zna nou roli hraje pokus, zvlášt  pak fyzikální pokus. Týká se to jak integrace 
mezi p írodov dnými p edm ty, vyu ovanými jako samostatné discipliny – etapa III 
a IV (gymnázium a lyceum všeobecn  vzd lávací- pozn. p ekl.: tomu odpovídá u nás 
7. – 9. ro ník  základní školy a gymnázium) všeobecného vzd lávání, tak P írody – 
p edm tu tvo eného integrovaným blokem p írodov dných p edm t  v etap  II (zá-
kladní škola - pozn. p ekl. tomu odpovídá u nás 4. – 6. ro ník základní školy). M že
vzniknout otázka, pro  pak vyd lujeme pokusy fyzikální? K odpov di na tuto otázku 
si dovolíme p ipomenout stanovisko IV Generalní Konference Evropské Fyzikální 
spole nosti (York, 25-29.IX.1979) „Role fyziky je d ležitá nejen proto, že objas uje
obklopující nás jevy p írody, ale také proto, že metoda „fyzikálního“ myšlení je neja-
dekvátn jší metodou myšlení lov ka” [1]. Podobný názor vyjad uje C.F. Weizsac-
ker: „Fyzika hraje jakoby klí ovou roli mezi v dami jak vzhledem k metodám tak 
vzhledem k p edm tu bádání i jejímu spole enskému významu. Z hlediska metod se 
v poslední dob  fyzika stala ur itým  p íkladem pro v dy obecn ”[2]. Profesor Grze-
gorz Bia kowski, proto za jeden z hlavních cíl  výuky fyziky považuje 
„…….uv dom ní si role fyziky jako initele spoluur ujícího p em ny spole ensky
kulturní a filozofické“ [3]. 

Role fyzikálních pokus  v procesu u ení se P írody a Fyziky 

Fyzikálními pokusy v procesu u ení se P írody a Fyziky rozumíme innosti žáka, 
které vedou k vyvolání fyzikálního jevu ve školních podmínkách (p írodov dných
pracovnách) nebo domácích (mimo školních vytvo ených u itelem nebo žáky). Takto 
chápaný fyzikální pokus m že vystupovat v r zných etapách u ení se P írody a Fyzi-
ky, které napodobuje etapy experimentální metody bádání. 
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1. Pozorování pr b hu jevu m že pro žáky vytvá et problémovou situaci. Na zá-
klad  její analýzy mohou post ehnout problém a formulovat ho ve form  otázky 
(úlohy).
2. Výsledky pokusu pot ebují žáci pro ešení problému (úlohy). V této etap  po-
kus m že plnit jednu z funkcí - m že být zp sobem: 
- získání informací žákem pot ebných pro zformulování odpov di na otázku, e-
šení problému (úlohy); 
- ov ení žáky p edvídané odpov di na otázku; 
- ešení problému (úlohy). 

V obou p ípadech mají žáci následující díl í úkoly: naplánování pokusu (pom cek  i 
pr b hu pokusu) a jeho provedení i analýza získaných výsledk   z hlediska realizo-
vaného cíle pokusu. 

3. Použití získaných poznatk  p i ešení experimentálních úloh: vysv tlení pozo-
rovaných výsledk  pokus  v situacích nových nebo p edpovídání výsledk  poku-
s  v p edem ur ených podmínkách. 

Fyzikální pokusy mohou plnit integrující roli tehdy, když v procesu vyu ování a u e-
ní se p írodov dným p edm t m jsou zd razn ny cesty obsahové i metodologické. 
Cestami obsahovými rozumíme, že v p íslušných školních osnovách i u ebnicích je 
takové u ivo, které zahrnuje ásti živé i neživé p írody, je p edm tem bádání fyziky, 
chemie, biologie i zem pisu. Tyto cesty umož ují vytvá ení integrovaného pohledu 
žák  na tentýž p írodní jev, pohledem t chto disciplin. Krom  toho jejich respektová-
ní ve výuce P írody a fyziky umož uje žák m:
- poznávat v dy o p írodní skute nosti jak v její složitosti, tak v její jednot ,
- uv domit si význam fyzikálních jev  v takových oblastech, jako je každodenní ži-
vot, technika, sport, um ní, poezie, hudba.
Cestami metodologickými rozumíme takový zp sob poznávání p írodních jev  žáky, 
který je charakteristický pro p írodní v dy jako v decké discipliny. Je to experimen-
tální metoda bádání. Jejím základním prvkem jsou pozorování p írodní skute nosti a 
fyzikální, chemické a biologické pokusy. 

P íklady pokus :

1. Sestavení elektrostatického filtru ukazuje obrázek.  Pro 
tento pokus m žeme použít zava ovací sklenici , ke které 
ud láme zátku z polystyrénu. Do zátky zarazíme h ebíky a 
vyvrtáme dírku na plastovou trubi ku. H ebíky spojíme vodi-
v  s póly induk ní elektriky. Trubi kou do sklenice vpustíme 
trochu cigaretového dýmu. Po uvedení elektriky do chodu 
hned dým ze sklenice zmizí. Tak získáme filtr, který m že
demonstrovat princip elektrostatického ist ní vzduchu. 
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2. Stonek pampelišky se zralými semeny umístíme na izolovaném podstavci. Ke 
stonku p ipojíme jeden z pól  induk ní e ektriky. Když otá íme klikou elektriky, za-
nou semena pampelišky prudce vyletovat v radiálních sm rech od stonku (jsou vy-

st elována jako z katapultu). Využití semen pampelišky dává také možnost upozornit 
žáky na to, jak fyzikální zákony fungují v p írod : semínko zakon ené „hrotem“padá 
k zemi jako padák. 

3. Na vodu v nádob  (m že být sklen ná) položíme žiletku (nebo plíšek) tak, aby se 
udržela na hladin  vody. Když k nádob  p iblížíme zelektrovanou ty  (vinidurovou 
trubici od vysava e), za ne se žiletka pohybovat ve sm ru od ty e. Když ale žiletku 
zam níme lodi kou vytvarovanou z alobalu umíst nou na vodní hladin , pak se po 
p íblížení zelektrované ty e k nádob  za ne lodi ka p ibližovat.

   

4. Z korku (polystyrenu), dvou plíšk  – m d ného a zinkového a kousku m d ného
drátu vyrobíme „plová ek“. Když ho dáme do nádoby s vodním roztokem kyseliny 
sírové (H2SO4) a potom kolmo k rovin  smy ky plová ku budeme p ibližovat póly 
silného magnetu, budeme pozorovat pohyb plová ku.
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5. Nádobu naplníme vodou a na její hladinu položíme „plová ek“ s kolmo p ipevn -
ným hliníkovým plíškem. P ibližujeme-li k plíšku jeden z pól  magnetu, vyvolá to 
odpuzování plová ku. Oddalování magnetu zp sobí naopak pohyb plová ku na opa -
nou stranu. 

Al

H2O

6. K pingpongovému mí ku s vodivým povrchem, který leží na stole, p ibližujeme
zelektrovanou trubku. Mí ek je jí p itahován. P ikryjeme mí ek nejprve kovovým 
cedníkem a potom plastovým cedníkem 
a zopakujeme p ibližování zelektrované 
trubky. P i kovovém cedníku mí ek ne-
reaguje, zatímco p i plastovém je mí ek
trubkou p itahován.

7. Na naklon né rovin  ud lané z plastového žlábku umístíme dv  stejné ocelové lo-
žiskové kuli ky tak, jak ukazuje obrázek. Do cesty pohybujících se kuli ek položíme 
silný magnet. Pohyb kuli ek ustane, zastaví se v ur ité vzdálenosti od magnetu. 
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8. Hra ku „kyvá ka” položíme na desku stolu a vychýlíme ho z rovnovážné polohy. 
Potom, p idržuje ho rukou, pustíme voln  desti ku i s ním k zemi. Efekt pokusu je 
p ekvapující. „Kyvá ek“ b hem padání z stává v takové poloze, v jaké jsme ho p i-
drželi p ed padáním. 
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