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Praktické projekty ve výuce fyziky 

MIROSLAV JÍLEK 
Gymnázium Poli ka

P ísp vek popisuje strukturu projekt  vhodných pro dopln ní výuky fyziky na st ední
škole tak, jak jsou zpracovány na webových stránkách kroužk  fyziky po ádaných 
v letech 2001 – 2004 na MFF UK v Praze. Dále je popisován studentský projekt vý-
roby Magdeburských polokoulí a jejich využití k oživení hodin fyziky. 

Projekty motivované kroužky fyziky na MFF UK 

Jakým zp sobem se pohybují vržená t lesa v odporujícím prost edí, co je možné vi-
d t v rozebrané mechanice po íta e, jak m it pružnost d eva pomocí špejlí, pro  je 
povrch kapalin pružný, kolik tepla odchází z našich domov , jak si vyrobit prostorové 
fotografie nebo videa, na jakém principu oh ívá mikrovlnná trouba potraviny. 
Tyto a další podobné problémy byly sou ástí prakticky pojatých projekt , které ešili
st edoškolští studenti b hem kroužk  fyziky po ádaných v letech 2001 – 2004 na 
MFF UK v Praze. Popis vybraných projekt  spolu s programem kroužk  a popisem 
n kolika samostatných pokus  je zpracován v podob  webových stránek voln  do-
stupných na [1]. 
Více informací o zam ení a cílech kroužk  fyziky je shrnuto nap íklad v [2]. 
Zpracování projekt  je koncipováno vždy v podob  jedné hlavní stránky dopln né
r znými poznámkami, ešením souvisejících úloh a problém , návody k ov ujícím
nebo heuristickým experiment m, nám ty pro vyu ující, odkazy na literaturu apod. 
Projekt je vždy uveden jedním nebo více motiva ními problémy nebo úlohami z pra-
xe. Ty jsou potom postupn ešeny se snahou o co nejširší zapojení praktických expe-
riment , které lze v tšinou snadno realizovat pomocí jednoduchých pom cek. Text je 
samoz ejm  dopln n obrázky, fotografiemi nebo krátkým videem. 
Zmi ované projekty byly krom  kroužk  fyziky v r zné mí e využívány a ov ovány 
i p i klasické výuce fyziky na gymnáziu. Mohou proto sloužit jako nám ty pro práci 
v r zných rozši ujících seminá ích, nebo lze nap íklad využít pouze n které ásti pro-
jekt  jako dopln ní b žné výuky fyziky. Materiály m že samoz ejm  využít také 
každý, kdo se chce dozv d t více o sv t  kolem sebe i mimo školní vyu ování, nebo 
mohou sloužit jako zdroj inspirace k p íprav  prakticky zam ených referát .
Je t eba zmínit, že zpracování daných problém  si v žádném p ípad  ne iní nároky na 
jejich úplné a vy erpávající vysv tlení. Stejn  tak nejde o n jaký jednozna ný návod, 
jak by m ly být takové problémy prezentovány a ešeny. Jde spíše o jednu z možností 
p ístupu k problému, který m že být dále rozvíjen a vylepšován. 
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Konkrétní p íklad – Hrátky s povrchovým nap tím vody 

Projekt za íná jednoduchou otázkou: „Pro  m že drobný hmyz krá et po hladin  vo-
dy a lov k ne?“ Po krátkém úvodu následuje výzva, aby si tená  vyzkoušel položit 
na hladinu vody drobné ploché kovové p edm ty jako padesátník nebo žiletku, které 
jsou z materiálu o v tší hustot  než má voda, a m ly by se proto potopit. Stru né vy-
sv tlení, pro  se tyto p edm ty udrží na hladin , spolu s odkazem na u ebnici navo-
zuje základní p edstavu mezimolekulárního p sobení a pojmu povrchové vrstvy. 
Úvodní ást je potom uzav ena dv ma problémy: „Pro  se dva padesátníky položené 
na hladinu blízko sebe p itáhnou k sob  a jakým zp sobem p emístit padesátník na 
hladin  z jedné strany misky na druhou, aniž bychom se ho ímkoli dotkli.“ 
Úvodní jednoduché pokusy jsou studenty ve škole v tšinou vd n  p ijímány, pokud 
si je mohou sami frontáln  vyzkoušet, nap íklad na za átku probírání kapitoly o vlast-
nostech kapalin. 
Projekt dále pokra uje diskusí, jak velké p edm ty je hladina schopna unést a na em
to závisí. Podrobn jším sledováním tvaru povrchové vrstvy se dojde k záv ru, že ve-
likost síly držící p edm t na hladin  závisí na délce okraje t lesa, který je v kontaktu 
s kapalinou, a na druhu kapaliny, což je dokumentováno a vysv tleno n kolika poku-
sy. Samostatný odkaz dále vede na popis dvou metod m ení povrchového nap tí,
které mohou sloužit jako návod na laboratorní cvi ení. První metoda je modifikací 
známé kapkové metody, kdy se pro ur ení rozm r  kapky použije digitální fotoapa-
rát. Druhá metoda popisuje m ení velikosti odtrhové síly pomocí jednoduchých vá-
žek vyrobených ze špejle, špendlík  a kancelá ských sponek. 

Následující konkrétní p íklad vede na další problém, který popisuje nap íklad L. Dvo-
ák v [3]. Spo ítaná velikost povrchové síly p sobící na padesátník na vodní hladin

je totiž p ibližn  polovi ní, než tíha padesátníku. Jak to tedy, že se padesátník nepo-
topí?
V záv ru hlavní stránky jsou (pomocí odkaz ) uvedena možná ešení úvodních pro-
blém , pro  se padesátníky na hladin  p itahují a jak je p emis ovat po hladin  bez 
dotyku. Poslední úloha se vrací k úvodní otázce a eší se v ní, jak velká by lov k
musel mít chodidla, aby mohl krá et po hladin .
Projekt je ukon en n kolika poznámkami pro vyu ující a seznamem literatury. 
N které další projekty a pokusy vycházející z innosti kroužk  fyziky na MFF UK 
v Praze jsou popsány v [4] a [5]. 
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Projekt Magdeburské polokoule 

Projekt výroby a využití Magdeburských polokoulí ve výuce fyziky vznikl 
v souvislosti s celostátní sout ží o nejlepší videozáznam fyzikálního experimentu or-
ganizovanou v roce 2004/2005 The British Council a Prost jovskou hv zdárnou.
Hlavní autor Václav Ridl, student druhého ro níku Gymnázia v Poli ce, obhájil sv j
projekt ve finále zmi ované sout že, kde dosáhl první místo. 
Magdeburské polokoule jsou známou pom ckou demonstrující ú inky atmosférické-
ho tlaku (atmosférické tlakové síly). Ze dvou dutých polokoulí, které k sob  t sn
p iléhají, je od erpán vzduch, takže k jejich následnému odtržení je pot eba p ekonat
atmosférickou tlakovou sílu p sobící na polokoule zvenku. Velikost této síly závisí 
na obsahu p í ného ezu polokoulí, tedy na jejich polom ru.
Modely Magdeburských polokoulí, které bývají ve školních sbírkách, mívají pr m r
okolo 8 cm a je možné je od sebe odtrhnout rukama. Polokoule v popisovaném pro-
jektu jsou vyrobeny z kulaté kovové láhve na propan-butan o pr m ru asi 28 cm a 
k jejich odtržení po vy erpání vzduchu je pot eba síly p ibližn  deseti lidí na každé 
stran .
Polokoule byly vyrobeny roz íznutím láhve a za išt ním sty ných ploch na soustru-
hu. K lepšímu ut sn ní se mezi polokoule vkládá ješt  prstenec vy íznutý ze silné 
gumy. K jedné polokouli byl p išroubován vakuometr z vy azené doji ky mléka, kte-
rý slouží pro m ení podtlaku uvnit  polokoulí. Vzduch je z polokoulí vysáván pomo-
cí silnost nné gumové hadi ky navle ené na ventilku p išroubovaném k polokouli. 
Prostým p ehnutím a zaškrcením hadi ky se uzav e p ívod vzduchu. 
K polokoulím je pak pomocí kovových úchyt  p ipevn no z obou stran pevné lano a 
jedno krátké lano spojuje ob  polokoule, aby po odtržení neodlétly p íliš daleko od 
sebe. Mezi polokoule a lano je na jedné stran  p ipevn n silom r vyrobený z plastové 
trubky a automobilové pružiny, který m í síly asi do 3000 N a byl kalibrován zav -
šováním t žkých inek.

Výhodou zkonstruovaného za ízení je, že p i jeho p edvád ní je t eba zapojit celou 
t ídu. Z polokoulí se pomocí výv vy od erpá vzduch a po uzav ení p ívodu p icházejí
postupn  k lan m na obou stranách studenti a snaží se od sebe polokole odtrhnout. 
Na p ipojeném vakuometru je možné íst podtlak uvnit  polokoulí, na silom ru ur í-
me velikost síly, p i které dojde k odtržení. Zjišt né hodnoty potom m žeme porovnat 
s teoretickým vztahem pro výpo et velikosti pot ebné síly 

SpF ,

kde p je rozdíl atmosférického tlaku a tlaku vzduchu uvnit  polokoulí, a 
2rS
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je obsah p í ného ezu polokoulí o polom ru r.
P edpokládanou velikost síly pot ebné k odtržení polokoulí mohou studenti vypo ítat
dop edu a pokusem potom ov it sv j výpo et i p íslušné teoretické vztahy. 
Pokus s Magdeburskými polokoulemi je pro studenty dostate n  atraktivní a jeho 
p edvedení lze využít jak k p ipomenutí historických souvislostí zkoumání atmosfé-
rického tlaku, tak jako úlohu potvrzenou konkrétním m ením a dopln nou diskusí 
možných odchylek mezi teorií a pokusem. 

Literatura

[1] http://kdf.mff.cuni.cz 
[2] Jílek M.: Kroužek fyziky pro st edoškolské studenty. In: Sborník konference 

Veletrh nápad  u itel  fyziky 7. Ed.: Svoboda E., Dvo ák L. Prometheus Praha 
2002. s. 164 – 167. 

[3] Dvo ák L., Jílek M.: Pokusy nejen pro letní tábory. In: Sborník ze seminá e
„…aby fyzika žáky bavila…“. Ed.: Kolá ová R., Pinkavová Z. Univerzita 
Palackého v Olomouci 2003. s. 141 – 147. 

[4] Jílek M.: Fyzika jako zážitek. In: Sborník konference Veletrh nápad  u itel
fyziky 8. Ed.: Šerý M. Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích 2003. s. 104 
– 109. 

[5] Jílek M.: N kolik nápad  nejen z kroužk  fyziky. In: Sborník konference Veletrh 
nápad  u itel  fyziky 9 - svazek druhý. Paido Brno 2004. s. 50 – 54. 

169


