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Fyzikální experimenty ve Stromovce 
Vojtěch Žák 
Katedra didaktiky fyziky MFF UK 

Abstrakt 

Příspěvek seznamuje s několika fyzikálními experimenty a s nimi spojenými aktivitami, 
které mohou žáci provádět, pokud nechceme nebo nemůžeme být ve školní budově. 
Experimenty se týkají zejména zapojování elektrických obvodů, výroby a použití 
jednoduchého kompasu, určování převýšení terénu a zjišťování strmosti svahu. Při těchto 
experimentech a aktivitách je vhodné využít možností venkovního prostředí, jeho specifika. 
Zaujmout mohou jak žáky 2. stupně základních škol, tak středoškoláky. Ověřeny byly na 
jaře 2020 v pražské Stromovce, kdy nebylo možné být ve školní budově, ale žáci toužili 
zaexperimentovat si. 

Úvodem 

Níže diskutované aktivity – zapojování elektrických obvodů, výroba a použití 
jednoduchého kompasu, určování převýšení terénu a zjišťování strmosti svahu – byly 
s žáky vyzkoušeny na jaře 2020 v pražské Stromovce. Při těchto aktivitách jsou využívána 
specifika venkovního prostředí, např. strmý svah, klidná vodní hladina, přítomnost 
kovových předmětů apod. Žákům je vhodné dát větší volnost v promýšlení postupu, jak 
daný úkol splnit. Je cenné, pokud žáci sami navrhnou, které pomůcky budou potřebovat, 
jaká úskalí jejich řešení má, jak by se řešení dalo vylepšit atd. 

Zapojování elektrických obvodů s tím, „co dá Stromovka“  

Úkol: Kromě baterie a drátů připojte k LEDce ještě nějakou věc, kterou najdete ve 
Stromovce, aby LEDka svítila. 

Pomůcky: plochá baterie, LED, 3 vodiče, krokosvorky (pro pohodlí až 6) a další vodič, který 
žáci najdou 

 
Obr. 1. Jedno ze správných zapojení obvodu – s využitím kovové zátky. 
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Typický průběh: Žáci sestavují obvod, ve kterém je vše zapojeno v sérii. Mezi dva 
nespojené vodiče zapojují např. kovovou zátku (od skleněné lahve, viz Obr. 1), část 
kovové plechovky od nápoje, vrut v dřevěné lavičce apod. 

Poznámky: Žáci si občas neuvědomí, že LEDka by měla být zapojena v propustném směru. 
Někdy je třeba do slovního vymezení úkolu přidat slovo „funkčně“, tj. „…připojte k LEDce 
funkčně ještě nějakou věc…“, protože LEDka může svítit i v případě, že připojíme 
k uzavřenému obvodu „cokoli paralelně jako neuzavřenou větev“. 

Výroba a vyzkoušení jednoduchého kompasu 

Úkol: Vyrobte si jednoduchý kompas z korku a špendlíku. Vyzkoušejte ho na vodní 
hladině. 

Pomůcky: kousek korku (nízký korkový váleček uříznutý z korkové zátky), špendlík (běžný, 
ne zavírací), magnet (např. feritový „z nástěnky“), příp. další kompas (pro porovnání) 

Typický průběh: Pokud žáci nevědí, jak vyrobit jednoduchý kompas (zmagnetování 
špendlíku, umístění špendlíku na korek), může jim učitel dát vytištěný návod na jeho 
výrobu, viz např. [1]. Na klidnou vodní hladinu žáci náhodně umístí vyrobený 
improvizovaný kompas. Zjistí, že kompas má tendenci se nastavit vždy stejně a to tak, aby 
zmagnetovaný špendlík ukazoval severojižním směrem. 

Poznámky: Vyrobený kompas doporučujeme dát mimo dosah případných dalších těles na 
vodní hladině. Pro porovnání, jakým směrem kompas (jeho špendlík) ukazuje, je vhodné 
použít jiný kompas (viz Obr. 2). Žákům můžeme položit otázku, jak rozeznají sever a jih 
(např. podle polohy slunce na obloze). 

 

Obr. 2. Jednoduchý kompas z korku a jeho porovnání s dalším kompasem.  

Měření převýšení terénu pomocí barometru 

Úkol: Pomocí barometru určete výšku svahu nebo kopce. 

Pomůcky: barometr (zobrazující desetiny hPa, např. Greisinger GPB 3300), skládací 2metr, 
příp. mapa (pro porovnání) 
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Typický průběh: Žáci si všimnou, že barometr ukazuje ve větší výšce menší atmosférický 
tlak („nad hlavou“ méně než „u nohou“). Pomocí svisle umístěného 2metru zjistí, že 2 
metry do výšky znamenají obvykle zmenšení tlaku o 0,2 hPa. Na základě tohoto poznatku 
určí převýšení svahu nebo kopce (0,1 hPa znamená přibližně 1 m; viz Obr. 3). 

Poznámky: Doporučujeme zkoumat změnu tlaku u převýšení aspoň 2 m (1 m je na hranici 
citlivosti použitého barometru), nejlépe 10 m a více. Převýšení mohou žáci porovnat 
s vrstevnicemi na mapě (viz např. www.mapy.cz). Při návratu na původní místo nemusí 
barometr ukazovat původní hodnotu (atmosférický tlak obecně kolísá v čase; citlivost 
barometru). Další náměty týkající se atmosférického tlaku viz [2]. 

  

Obr. 3. Autentický záznam žáků z měření převýšení terénu  
(hůře čitelné hodnoty vpravo jsou 991,1 hPa a 986,4 hPa). 

Ohodnocení strmosti svahu nebo cesty 

Úkol: Ve svém okolí najděte strmou část svahu nebo cesty. Na základě měření strmost 
ohodnoťte. 

Pomůcky: pravítka, vodováhy, příp. úhloměr 

Typický průběh: Žáci pomocí pravítek, vodováhy a příp. úhloměru zjišťují úhel mezi 
vodorovnou rovinou a svahem nebo cestou (nakloněnou rovinou). Úhel měří buď přímo 
pomocí úhloměru, nebo ho dopočítávají z pravoúhlého trojúhelníka (např. pomocí funkce 
arctg). Někdy zjišťují, o kolik centimetrů klesne svah vzhledem k určité vodorovné 
vzdálenosti (Obr. 4). 

Poznámky: Poslední uvedený způsob se (jeho podstata) využívá v silniční dopravě; 
dopravní značka s údajem „12 %“ např. znamená, že na 10 m ve vodorovném směru 
silnice vystoupá (nebo klesne) o 1,2 m (1,2 : 10 = 0,12 = 12 %). Žáci bývají překvapeni, že 
i strmě vypadající svahy mívají strmost (sklon) často menší než 45°. 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 4. Měření vedoucí k určení strmosti svahu (základem je pravoúhlý trojúhelník – 
vodorovná a svislá strana je hledána pomocí vodováhy). 

Další fyzikální experimenty, které dovoluje Stromovka  

Níže uvádíme velmi stručně několik dalších námětů na fyzikální experimenty, které je 
možné provádět mimo školní budovu. Formulujeme příslušné otázky, které můžeme 
položit žákům, a naznačujeme řešení. 

• Jakou průměrnou rychlostí se pohybuje dopředu tenisák, když házíme do dálky? 
Předběhne člověk takto hozený tenisák? 
Při hodu do dálky se ukazuje, že člověk tenisák hozený do větší vzdálenosti spíše 
nepředběhne (průměrná rychlost bývá větší než 10 m

s
). K měření stačí pásmo a stopky 

v mobilním telefonu. 
• Jak vysoko „nad hlavu“ člověk dokáže vyhodit tenisák? 

Měření výšky bývá náročnější než měření délky („dálky“). Žáci většinou nadhodnocují 
odhad, jak vysoko míček vyhodí. Výška se poměrně dobře určuje na základě videa 
natočeného mobilním telefonem. 

• Jaké jsou v okolí zdroje magnetismu? 
Žáci mohou pomocí kompasu identifikovat jako zdroje magnetického pole např. koš na 
odpadky, zábradlí, nohy lavičky v parku atd. 

Závěrem 

V tomto článku byly představeny čtyři aktivity (a tři další návrhy) zahrnující fyzikální 
experimenty, které je možné provádět mimo školní budovu, v přírodě. Dají se realizovat 
na velmi jednoduché, ale i složitější úrovni, takže mohou být vhodné jak pro žáky 
2. stupně ZŠ, tak pro žáky SŠ, pro žáky různě motivované a různě nadané. Učitelům 
přejeme velkou trpělivost a citlivost vůči nápadům žáků. Ačkoliv se nedomníváme, že by 
tyto a podobné aktivity měly nahradit běžnou výuku fyziky, přesto by mohly ve výuce 
fyziky najít svoje místo. 
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