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Optické hračky 
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Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, PdF MU, Brno 

Příspěvek přináší ukázky z tvorby optických hraček. Jejich podrobný návod a ukázku 

realizace při výuce fyziky. Dále jsou doplněny postřehy a doporučení vyvozená z prak-

tické aplikace těchto hraček během výuky na základní škole. 

Úvod 

Optické hračky patří k jednoduchým, leč praktickým způsobům zpestření běžné výuky 

fyziky a praktické ukázky probírané látky. Většina hraček lze vyrobit z běžně dostup-

ných levných materiálů. Výroba mnohých hraček není nikterak náročná, takže je 
možné je aplikovat i u dětí mladšího školního věku (např. v dětských kroužcích).  

Optických hraček existuje velké množství. Mnohé z nich byly vynalezeny v 19. století 

a staly se oblíbenou zábavou. Některé hračky lze dokonce považovat za předchůdce 

filmů. Díky zrcadlům umožňují pozorovat neskutečný, ale nádherný svět (Piskač, 

2009). Tento příspěvek se zaměřuje na popis výroby a aplikace tří vybraných optických 

hraček – camery obscury, kaleidoskopu a periskopu.  

Camera obscura 

Zobrazovací systém „camera obscura“ objevili islámští 
učenci, čímž přispěli k vývoji optického principu užíva-

ného i dnes ve fotografii. Tvořila ji uzavřená schránka 

uvnitř s černým povrchem. Schránku si můžeme před-

stavit jako malou krabičku nebo třeba i schránku o veli-

kosti celé místnosti. Ta obsahovala matnici, jíž mohla 

tvořit i samotná zadní stěna schránky. Matnice je vlastně z jedné strany skleněná 

a z druhé strany matová deska, která rozptyluje dopadající světlo. Stěnou naproti mat-

nice procházel malý otvor. Důležitá je také velikost otvoru. Při použití menšího otvoru 

byl obraz ostřejší, ale zároveň se snižoval jeho jas. Pokud byl otvor příliš malý, tak se 

ostrost obrazu zhoršovala vlivem difrakce. Světelný paprsek, dříve nejčastěji sluneční, 

se na tomto otvoru rozptyloval tak, že se na matnici vytvářel zmenšený a převrácený 

obraz pozorovaného předmětu. Arabové takovým aparátem pozorovali zatmění Slunce 

a sluneční skvrny. Za jasných nocí camera obscura dovolovala pozorovat i povrch Mě-

síce (Wikipedia, 2013; Bdínková, 2010). 

Důležitý optický přístroj vlastně znovu vynalezl v roce 1540 Erasmus Reinhold. Aby 

byl obraz na matnici jasnější a zřetelnější, začala být do vstupního otvoru vsazo-

vána čočka. V 17. století se temná komora stala oblíbenou pomůckou malířů. V roce 

1816 nahradil Francouz Joseph Nicéphore Niepce skleněnou desku papírem potaže-

ným vrstvou chloridu stříbrného. V roce 1835 pořídil svůj první snímek anglický ba-

datel W. H. Fox Talbot. Jeho vybavení se skládalo z krabiček s hranami o délce 6 cm 

a se čtvercovým průřezem Jeho manželka tomuto zařízení říkala „past na myš“. 
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Návod 

Varianta 1: 

1. Budeme potřebovat kelímek od jogurtu, jehož vnitřní část natřeme černou tempero-

vou barvou smíchanou se škrobem nebo disperzním lepidlem. Po zaschnutí propích-

neme do dna dírku pomocí připínáčku nebo jehly.  

2. Na horní část kelímku vytvoříme promítací stěnu z průsvitného svačinového papíru, 
který upevníme gumičkami. 

3. Pokus s dírkovou komorou provádíme v tmavé místnosti (třeba v koupelně). Zapá-

líme svíčku, kelímek otočíme dnem k plamenu svíčky ve vzdálenosti asi 20 cm. Na 

promítací stěně se vytvoří obraz plamene svíčky, který je výš-

kově převrácený. 

Varianta 2: 

1. Z kartónu si vyrobíme dvě krabičky o velikostech např. 50 cm 

x 15 cm a 30 cm x 13 cm. Tak, aby do sebe obě krabičky šly 

zasunout. Pro slepování konců jednotlivých krabiček použijeme 

lepicí pásku.  

2. Na větší krabičku připevníme čočku – nejjednodušší je využít 

čočku z lupy.  

3. Na menší krabičku připevníme matnici. Jako matice lze 

využít pauzovací papír.  

4. Tato varianta krásně ostří a krásně se na tom dá demon-

strovat, jak funguje hloubka ostrosti u fotoaparátu. 

Ukázka a postřehy 

Camera obscura patří mezi nejjednodušší optické hračky, které zvládnou i žáci nižšího 

školního věku. Při aplikaci se děti rozdělily do 3 skupinek po 2 až 3 členech (takto 

velká skupinka je vhodná i u žáků staršího školního věku). Každá skupinka dostala již 

zhotovenou krabičku (pro urychlení práce), která do sebe dobře zapadala. Děti si kra-

bičky nazdobili dle libosti. Dále jsme pomocí špičky špendlíku propíchli do krabičky 

malý otvor – děti jsem upozornila, že čím menší otvor bude, tím ostřejšího obrazu poz-

ději dosáhneme. V této fázi výroby se hodilo mít po ruce náhradní krabičky. Výroba se 

neobešla bez menších „katastrof“ v podobě protržení velkého otvoru v krabičce, který 

byl příčinou dětské neurvalosti a nedočkavosti. Z druhé strany krabice jsme vystřihli 

otvor, pro pozorování obrazu a nakonec jsme vyrobili pomocí vrstvy papírového ka-

pesníčku a izolepy, kterou jsme papírový kapesníček upevnili dovnitř krabice matnici.  

Krabici jsme zavřeli víkem, oko přiložili k otvoru a malou dírku namířili na okno. 
Komu nebyl obraz vidět – zvětšili jsme opatrně dírku – čímž nám klesla ostrost obrazu. 

Na závěr jsme ještě vyzkoušeli zadní projekci. Využili jsme krabičky, kterou jsme si 

vyrobili, baterky a papíru, který nám posloužil jako stínítko. Na zadní stranu naší kra-

bičky jsme upevnili obrázek (děti použili svoje vlastní obrázky, které si nakreslili v mi-

nulých dnech) a ten jsme promítli zezadu na list papíru. 
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Periskop 

Periskop je optické zařízení, které umožňuje boční posun přijímaného světelného pa-

prsku. Používá se především ve vojenství, kde umožňuje výhled, aniž by byl pozoro-

vatel vystaven přímé střelbě. Je důležitou součástí vybavení ponorek a bojových 

vozidel, používá se ale i v mnoha dalších oborech. Funguje na principu vertikálního 

tubusu na koncích opatřeného zrcadly nakloněnými v 45° úhlu tak, aby navzájem od-

rážel vnější obraz. 

Návod 

1. Vezmeme kartónovou desku, kterou čty-

řikrát složíme kolem její kratší strany. 

Rozložím ji s přečnívající záložkou 

k pravé straně.  

2. Na záhybu, který je nejblíž levé straně desky, uděláme značku 10 cm 

od horní části. Na záhybu, jenž je druhý od leva, uděláme značku 10 
cm od spodní části. Tento postup opakujeme i na pravé straně desky.  

3. Tužkou lehce narýsujeme přímky od značek, které jsme udělali, smě-

rem k nejbližším rohům. Perem pak obtáhneme čáry narýsované tuž-

kou. Přestaneme rýsovat vždy 1 cm od konce každé čáry tužkou.  

4. Umístíme pravítko podél šikmých čar a nožem rozřízneme jen 

podél částí, které jsme obtáhli perem. Důležité je vést čistý a 

přesný řez.  

5. Nyní slepíme krabici dohromady. Lepidlo naneseme podél celé 

pravé přečnívající strany a přitiskneme pevně ke kartonu tak, aby 

celá krabice dobře držela.  

6. Do vyřezaných otvorů nyní vložíme zrcátka. Důležité je, aby zr-

cátka byla rovnoběžná, aby se obraz odrážel přímo do očí pozo-

rovatele. (Soft-Air, 2009)  

Ukázka a postřehy 

Uvedený návod je verzí nejjednodušší konstrukce periskopu, který odráží světelný pa-

prsek kolmo k původnímu směru a druhý zpět do původního směru, jen posunutý 

o vzdálenost zrcadel.  

Výrobu periskopu úspěšně zadávám starším žákům základní školy. Jde o jednoduchou 

manuální činnost, která žáky (a to i ty problémové) velice baví. Vzhledem ke své jed-

noduchosti je vhodné zadat výrobu periskopu do skupinek po dvou žácích. 

Starší žáci periskop velmi dobře znají například z filmů. Jednoduchý princip pochopí 

velmi rychle. Během výroby se nejčastěji žáci setkávají s  problémem, kdy lepidlo ne-

drží kartonovou desku. Zde je pak vhodné slepit kartonovou krabici pomocí lepicí 

pásky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ponorka
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Kaleidoskop 

Pomocí kaleidoskopu dochází k harmonizaci levé a pravé 

mozkové hemisféry a k hluboké relaxaci.  Na jednoduchém 

principu soustavy zrcadel vzniká z chaosu řád a jsme 

svědky donekonečna se měnících obrazců. Základem jsou 

tři obdélníková zrcátka sestavená do tříbokého hranolu. 

Díky opakovanému zrcadlení se motiv z prostředního troj-

úhelníku opakuje dál a dál až do nekonečna. 

Autorem fotografií ilustrujících výrobu kaleidoskopu je Klára Kučerová, které tímto 

děkuji.  

Návod 

1. Tři zrcátka (rozměry 2,5 x 12 cm) položíme rubem vedle sebe, 

přelepíme lepicí páskou, aby se nehýbala. Rozteče by měly 

odpovídat síle zrcátka, tj. 2,5 mm, ale není to nutné, je lepší, 
když budu o něco větší.  

2. Složíme je tak, aby tvořila rovnostranný trojúhelník. Ideální 

je, když se zrcátka dotýkají jenom hranami – chce to trochu 

si s tím pohrát, popřípadě jednou dobře nastavenou dvojici 

zrcátek zajistit lepidlem z lepicí pistole, ale není to nutné. Sa-

motná páska stačí. Kaleidoskop funguje, i když trojúhelník 

není přesný. Doporučuji ovinout konce gumičkou – zrcátka 

budou lépe držet v rource 

3. Zavineme zrcátka do pruhu papíru (tady mám plakát z Billy) 

o šířce 13 – 13,5 cm. Jedna hrana zrcátek musí lícovat s hra-

nou pruhu papíru, druhá musí být zanořená 

4. Utěsníme mezeru mezi papírem a zrcátkem z té zanořené  

strany, nejlépe lepicí pistolí. 

5. Vložíme do volného prostoru skleněnou kuličku a zajistíme 
ji elektrikářskou izolační páskou (je na to nejlepší, je pružná 

a dobře se tvaruje). 
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6. Sypeme dovnitř korálky a střípky (proto jsme utěsňovali pro-

stor mezi zrcátky a papírem, aby drobnější perličky nepropa-

dávaly). 

7. Zbývá utěsnit druhou stranu. Uzavření druhé strany kaleido-

skopu trojúhelníčkem skla a následně uzavření papírové 

roury. Kousek skla se prostě vloží a vlepí, nejlépe taky lepicí 
pistolí. Z kartonu se vystřihne kolečko, průbojníkem se do něj 

vyrazí díra a natvaruje se na konec 

Ukázka a postřehy 

Kaleidoskop jsem vyzkoušela dětmi mladšího školního věku. 

Děti se rozdělili do skupinek po 4 dětech, kde si navzájem vypomáhali. Každé dítě si 

vyrobilo vlastní kaleidoskop. Kaleidoskop děti znají jako hračku z dětství – „kraso-

hled“. Vycházela jsem z faktu, že děti jsou zvídavé a určitě každého z nich při hraní si 

s „krasohledem“ nejednou napadla otázka, jak je to vlastně možné? A co je vevnitř? 

Dneska jsem dala dětem možnost si na dříve zmíněné otázky společně odpovědět.  

S dětmi jsme pracovali postupně, nejprve jsem jim řekla, co si uděláme a děti následně 

sami za mého případného dohledu postupovali. Samotná výroba děti velmi bavila. 

V téměř každé skupince se našla jeden manuálně zdatnější jedinec, který pomáhal 

ostatním členům.  

Když jsme si zhotovili základní kostru kaleidoskopu, přišel kámen úrazu. Paní učitelka 
má bohužel pouze dvě ruce, takže se mi tvořila řada nedočkavých dětí, kterým jsem 

pomocí tavné pistole lepila jednotlivé součástky k sobě.  Tento nedostatek však od-

padne u starších žáků a za předpokladu, bude-li k dispozici více tavných pistolí. Ob-

dobný problém nastal při vytlačování kulatého otvoru do kartonu pomocí prorážečky 

a kladívka. 

Děti se nejvíce vyřádily při zdobení kaleidoskopu pomocí barevných elektrikářských 

pásek a samozřejmě také při naplňování kaleidoskopu korálky. 
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