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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Úvodem 

Julius Kolín, Emanuel Svoboda, Praha 

Po třech úspěšných seminářích s názvem Veletrh nápadů učitelů fyziky v letech 
1996-1998 se konal jeho čtvrtý ročník. Tentokráte místem setkání učitelů fyziky 
škol všech stupňů, fyzikálních nadšenců a dobrodruhů byla Příbram. Důvodem 
pro uspořádání semináře v tomto krásném historickém královském horním městě 
byla ta skutečnost, že k organizaci a účasti na semináři byly přizvány kluby pro 
mládež, vědu a techniku. Právě jeden z těchto klubů, Q-klub, sídlí v Příbrami a pro 
seminář poskytl své prostory. 

Přípravy a organizace se ujal Klub Amavet pfi Gymnáziu Ústavní v Praze 8. Spolupo
řadateli byly katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha, katedra obecné fyziky FPE 
ZČU v Plzni a Fyzikální pedagogická sekce JČMF. 

Oproti předchozím ročníků se Veletrh nápadů učitelú fyziky IV lišil tím, že se na něm 
prezentovala i činnost organizací, které se zabývají využitím volného času dětí a 
mládeže v oblastech vědy, techniky a ekologie (AMA VET, Asociace malých debrujá
rů a Tereza). 

Z České republiky se semináře zúčastnilo 48 učitelů základních a středních škol, 
16 vysokoškolských učitelů z fakult připravující učitele fyziky a 8 vedoucích krouž
ků. Zahraničními účastníky byli kolegové ze Slovenské republiky (3), Polské repub
liky (3) a Bulharské (1). Čtyři firmy připravily účastníkům semináře vý
stavky svých pomúcek. Dvě nakladatelství (Prometheus a SPN - pedagogické na
kladatelství) uspořádala prodejní výstavky učebnic fyziky a matematiky. 

Bohatý program semináře, který zahájil ředitel centra vědeckotechnického a ekolo-
gického vzdělávání Mgr. Kolín, zahájili vysokoškolští učitelé, po nich ve dru-
hém bloku semináře zástupci organizací mládeže. Třetí blok patřil zahra-
ničním účastníkům semináře. Ve čtvrtém bloku předvedli své nápady učitelé a stu
denti základních a středních škol. 

Součástí bohatého dvoudenního programu byly prohlídka Q-klubu a stanovišť 
s činnostmi tohoto klubu, návštěva největšího hornického muzea v ČR (nejvzác-

technická památka - parní těžní stroj z roku 1914 ve strojovně historického 
dolu Anna - nadchl všechny návštěvníky), se důlním vláčkem 260 m 
dlouhou Prokopskou štolou a příjemn.é posezení v púvabné hornické hospůdce 
Na vršíčku, 

Ze semináře je tento sborník, který obsahuje příspěvky účastníků Veletrhu IV 
v tom jak byly Na konci jsou i referáty autorú, kteří se 
nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednotlivé příspěvky nebyly recenzová,ny a 
neprošly Včas nedodané příspěvky nebyly do sborníku zařaze
ny, V závěru Sborníku je uveden. seznam účastníků a několik bezprostředních ohla
SLL 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Organizátoři konference děkují především všem, kteří na konferenci vystoupili a 
"nalili novou krev" do výuky fyziky na našich školách. Prokázali, že mají velký zá
jem o to, aby tato výuka byla prostoupena pokusy se všemi jejich didaktickými 
funkcemi. Poděkování patří i všem ostatním účastníkům, kteří vytvořili již tradičně 
hezkou atmosféru setkání na konci prázdnin a na prahu nového školního roku. Dě
kujeme také všem vystavovatelům pomůcek a učebnic. Zvláštní poděkování patří 
pracovníkům Q-klubu v Příbrami, kteří ochotně a iniciativně poskytli pro Veletrh IV 
všechnu potřebnou pomoc. 

Předpokládá se, že pátý, malý jubilejní, seminář Veletrh nápadu učitelu fyziky bude 
uspořádán v roce 2000 na MFF UK Praha, Jsme přesvědčeni, že na konci tisíciletí 
budou mít učitelé fyziky, fyzikální nadšenci a propagátoři aktivní výuky fyziky bo
haté nápady, které se dají využít na všech stupních škol i v novém tisíciletí. Proto se 
těšíme s Vámi nashledanou. 
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26. srpna 1999 

8.00--10.00 

9.00 

Prezence a ubytování účastníků 

Otevření výstavek fyzikálních pomůcek 

Otevření výstavek posterů a exponátů z činností 

9.30 Vystoupení hudebního tělesa "Centrál" 

10.00 Zahájení semináře 

Vystoupeni vysokoškolských učitelů 

10.15 Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.: Přístroje spotřební elektroniky ve 

10.45 

11.00 

11.15 

školní experimentální technice 

Doc. Josef Hubeňák: Elektronický elektroskop 

Eva Hejnová, Lenka Šmídová: Historie měření času - modely hodin 

Dr. Ing. Josef Petřík: Zvuková karta do počítačů ve výuce fyziky 

11.30 Jitka Prokšová, Jan Hosnedl: Zajímavé experimenty z atmosférické 
optiky 

11.45 Jiří Richter: Program Testwin 

12.00 Doc. RNDr. Leoš Dvořák, Csc.: Jednoduché pokusy z optiky 

12.15-13.30 Oběd a ubytování účastníků, prohlídka Q-klubu a stanovišť s čin-
nostn1i 

Vl/s;totlpel"lí vysokoškolských učitelů 

13.30 Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc.: Pozorování Brownova pohybu místo 
vyprávění o něm 

13.45 Mgr. Zdeněk Drozd, prof. Jitka Brockmayerová: Smyslové klamy, 
Gramofon 

14.00 Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.: Měření velikosti horizontální 
magnetické indukce zemského magnetického pole jednoduchými 
prostředky 

14015 Ing. Zdeněk Micka: 
vů 

a jednoduchá demonstrace fyzikálních 

14.30 Michael Sovadina: Multimediální CD-ROM Encyklopedie Energie a 
info server energyWeb 

14.45 RNDr. Pavel Pešat: Fyzika v posluchárně aneb CBL/CER sys
témy & Coach Junior 

15000 Tomáš Hofrichter: Porovnání n1{°t'\!I,~n zvuku ve vzduchu a vodě 
pomocí systému IP Coach 

15.15-16.45 Přestávka, solární prohlídka Q-klubu a stanovišť s činnostmi 
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Veletrh nápadu učitelu fyziky 

Vystoupení zástupců organizaci mládeže 

16.45 Mgr. Julius Kolín: Klub AMAVET při gymnáziu Ústavní a jeho čin
nost 

" 17.00 Václav Votruba, Karel Hájek, Vladislav Janeček: To nejlepší z "Po-
kust6na" 

17.15 Ivana Holubcová: Ekologická výchova ve fyzice - TEREZA 

17.30-18.00 Prohlídka Q-klubu a stanovišť s činnostmi. 

18.00 "Cesta do hlubin ... " - překvapení pořadatelů s večeří v cca 21.00 hod 

27. srpna 1999 

Vystoupení zahraničních účastníku 

8.15 Mgr. Marcela Kvasnicová: Dva pokusy z mechaniky 

8.30 Mgr. Martin Klimo: Korešpondenčné semináre z fyziky na Sloven
sku 

8.45 

9.00 

9.15 

9.30 

Klára Velmovská: Fatamorgána 

Jan Tokar: Zestaw do doswiadczeI1 z promieniowaniem podczerwo
nym 

Krystyna Raczkowska-Tomczak: Fizyka w poezji i cytatach - plakat 

Assoc. Prof. Dr. Vesselina Dimitrova: About studenťs creative work 
in differential forms of physics education 

9.45-10.30 Přestávka, svačina, prohlídka Q-klubu a stanovišť s činnostmi 

Ukázky produktů učitelu a studentů základních a středních škol , 
10.30 Alexej Bezděk, Jan Jeřábek, František Kovařík: Teslův transformátor. 

10.45 

11.00 

11.15 

11.30 

11.45 

12.15 

12.30-13.30 

Zrcátkový galvanometr. Dilatometr 

Marek Veselý: Spalovací motor 

Stanislav Lánský: Jednoduché pokusy 

RNDr. Milan Macek, CSc.: Táborový telefon a princip přenosu zvu
ku 

RNDr. Josef Nahodil: Fyzikální pokus a běžný život 

Břetislav Patč: Netradiční pokusy z elektrostatiky 

Mgr. Zdeňka Pinkavová: Tématické práce při výuce astronomie a 
akustiky 

Oběd, prohlídka Q-klubu a stanovišť s činnostmi 
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Veletrh nápadů učitelt'í fyziky 

Ukázky produktié učitelů a studentů základních a středních škol 

13.30 Václav Piskač: Mechanická demonstrace Dopplerova jevu 

13.45 Mgr. Jaroslav Reichl: ZZH, Pascalův zákon, hydraulický lis, vodní 
mlýnek, pád vajíčka, ... 

14.15 Mgr. Miroslav Buchar: Lippichúv padosh·oj - metoda měření tího
vého zrychlení 

14.30 Závěr semináře a přátelské rozloučení 

Stanoviště s činnostmi Q-klubu 

Místnost číslo Činnost 

107 Informační centrum pro mládež, Pavel Hlavín 

108 Redakce Quido Magazínu, Ondřej Huml 

201 Mechatronika, Mechatronika 

203 Internetová učebna, Petr Vozka 

300 (na střeše) Ekologická laboratoř a sluneční vařič, Ing. Petr Prause 

za budovou Crazy Bikes, Ondřej Staš 

Vodní rakety, Tomáš Srch 



Obr.

8

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

nice 
Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 

Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůzněj
ší moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na druhé 
straně využívání předmětů denní potřeby ke konstrukcím demonstračního zařízení. 
Pro tento trend se dokonce vžil termín "low-cost" experiment, zatímco první ten
dence je také označována koncepce "high-tech". V tomto příspěvku si ukážeme 
několik experimentů, popř. žákovských měření, v nichž se spojují obě uvedené ten
dence. 

Nahlédneme-li do nabídkových katalogů které se zabývají prodejem spotřeb-
ní elektroniky, najdeme zde řadu a zařízení určených pro domácnost, které 
lze velmi dobře i ve školní experimentální technice. Jednou z firem na našem 
trhu, nabídka patří k nejrozsáhlejším, je německá firma se zásilkovým prodejem 
Conrad (u nás má sídlo v Boru u Z mnoha vy-
bral tři: 1. Elektrický wattmetr EKM 265 1 149 Kč), 2. Digitální ponorný teplo-
měr TempTec (cena 469,90 Kč), 3. Dálkové ovládání Waveswitch 101 (cena vysílače 
639 Kč). Využití těchto ukážeme na dvou fJ!l""'.ue'u 

1. Měření účLnnosti ohřevu 

2. Demonstrace vlastností pl<'ktrm.,.,,, 

1. Měření účinnosti ohřevu vody 

Měření elektrického ve školních podmínkách naráží nejen na známý pro
blém poměrně složitého zařazení wattmetru do elektrického obvodu, ale je spojeno i 
se značným bezpečnostním rizikem. Podobně je tomu v případě, že bychom chtěli 
měřit práci vykonanou elektrickým proudem. Elektrickým wattmetrem EKM 265 
(obr. 1) dostáváme do rukou nejen pomocníka, který umožl"iuje snadno zjistit v do-
mácnosti, kde lze elektrickou energii ušetřit, ale řeší i naznačené v úvodu. 

Obr. 1 
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ohříváno
.rlr..C"::ll":;,,n.,-,, maximální konvice

v ,1 .4.1. Na elektrickém wattmetru odečtena celková
měřen i čas k uvedení do

Veletrh učitelů fyziky 

Přístroj se jednoduše zasune do zásuvky elektrické sítě a spojí se standardní zástrč
kou 5 měřeným spotřebičem, V základní funkci odečítáme na dispieji okamžitý čin
ný výkon v rozsahu od 1,5 W do 2 650 W, Můžeme také nastavit dvě hodnoty tarifu 
ceny spotřebované elektrické a na displeji současně odečítáme, kolik zapla
tíme za hodinu provozu spotřebiče, 

Pro náš experiment použijeme režim záznamu, kdy po stiskutí tlačítka 

ST ART /STOP s~ jednak zaznamenává čas měřeni spotřeby, jednak celková spotře-
bovaná Kromě toho lze odečíst největší a nejmenší hodnotu vjkonu v 
běhu měření. Měření se ukončí opětovným stisknutím tlačítka START/STOP. 
Všechna naměřená data se ukládají do paměti EE-PROM a zachovávají se i při 
padku proudu. 

Měření účinnosti ohřevu vody bylo se třemi různými ohřívači: plotýn
kový vařič, ponorný vařič a varná konvice. K měření byl použit další pří
stroj z Conrad, digitální ponorný teploměr TempTec s měřicím roz
sahem - 10°C až 200 oe, s rozlišením O,l°C a s přesností ± 1°C. Přístroj má kon

k zasunutí do školního kalorimetru. Výhodou je, že inte
umožňuje ukládání minimální a maximální teploty, 

Tabulka 1 
f hř cl renl li lnnos i (I evu '1'0 ly rnznyml () :nVll. i 

-, doba 
Q ohřívač ohřevu M W účinnost 

~ s oe J J 
I varná konvice 170 82,4 104 133 0,78 I ponorný vařič 285 I 82,9 105 I 140 0,75 
, ocelová nádoba s E..okličkou 
IPUHUHty vařič 

ocelová nádoba bez pokličky 
292 I 78,7 99 144 0,69 

'ponorný vařič 327 83,3 
skleněná nádoba s pokličkou 

105 162 0,65 
-

ponorný vařič 343 80,3 101 169 0,60 
skleněná nádoba bez pokličky 
plotÝcfikový vařič 399 83,4 105 248 0,42 
ocelová nádoba s pokličkou 
~týnkový vařič 554 82,0 103 345 

I 
0,30 

ocelová nádoba bez pokličky I 
r plotýnkový vařič 

396 80,0 101 248 0,41 hliníková nádoba s pokličkou 
plotýnkový vařič I 

hliníková nádoba bez pokličky 419 80,5 1101 263 0,38 

Pří vlastním měření bylo vždy ohříváno stejné množství vody (m = 0,2 kg) až do va
ru, tzn, až bylo dosaženo maximální teploty (u vamé konvice až do okamžiku, kdy 
tepelný spínač ohřev přerušil). Na elektrickém wattmetru byla odečtena celková 
elektrická práce Wc (orientačně byl měřen i čas potřebný k uvedení vody do varu) a 

9 



na základě

Q=

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

na základě minimální a maximální teploty 

Q=m·c·(tmax -tmin ) a určena účinnost .1l=R- pOUZltéhO ohřívače za 

podmínek ohřívání 
bulce 1. 

Výsledky měření mohou dohře posloužit 
elektrické energie, ale i k formulaci 
údaje. Z výchovného hlediska je poučné také měření 
používaných v domácnosti. V tabulce 2 
ným výkonem odpovídajícím 60W žárovce a další n!"f."hT"". múžeme 

enl~rgeti(~ké bilanci např. posoudit, jak se může jejich fi..mkce 
domácnostL 

Problémovou úlohu můžeme ,,,,,h,,\l'H 

savači prachu. Položíme žákům otázku, zda je 
nebo uzavřené sací hadici. Zdálo 
menší, než když je třeba přemáhat 
naopak, je z hodnot 
čí i větší otáčky motoru při uzavřené sad trubici. 

Tabulka 2 

nr,')v/'d.>nť'ch na vy
otevřené 

tom kone.čně svěd-

waUmetrem EKM 265 

2. Demonstrace vlastností eh!ldlromiaglrreinckvch vln 

Větším než měření elektrického 
elektromagnetických vln, které 
demonstrace v oboru vln, 
čemž jejich rozměry vhodné pro pvr;"'';'-rtpntf,,,,lní 

stračního stolu. V současné době však není k a1~;P()ZiICl 
konstrukci do brání i omezení frekVEnčních 
řízení provozovat. 

IQ 

nr,n"úC'Ic"il" 

V nichž lze rakové za-



dosanneme pouzitím reflektoru

Proto je možné že se na trhu poměrně levný vysílač, je součástí 
dálkového ovládáni Zl pracuje na frekvenci 433,92 MHz (vlnová délka 

;t = (),69 m), "ll oboru vln. S tímto zařízením lze realizovat prak-
v~."f'h"v d€monsrrace, které uvedeny v článku 12.7 v učebnici [ll. Pro ex-

však je třeba zhotovit přijímací zařízení fl výstupem na demonstrační mě
schéma je na obr. 2. 

Obr. 2 

"";',,r;~a ze silnějšího měděného drátu. Rezonanční délku 
hodnota poměru podílu tlouštky d dipólu a vlnové délky 

;t d = 200 je rezonanční délka dipólu 

širokopásmovost použitého di-

usrněiměnv vysokofrekvenční signál 
je dvěma tlumivkami s závity volně navinutého 
měděného vodiče a kondenzátorem o kapacitě 100 pF. Napětí na výstupu přijímače 
je ovšem velmi malé mVaž 1 což problémy s indikací, chceme-Ii 

demonstrační měřidlo. Proto k zesílení signálu použit jednoduchý zesil 0-

zesilovačem MAA741, který je podrobněji popsán v [2], V tomto 
na (při vzdálenosti mezi vysílačem 

a maž 1)) až 100 mV, To odpovídá plné výchylce použitého de-
monstračního měřidla, které je dodáváno součást demonstrační pomůcky EMA 

Dalšího zvětšerú inter.zity dosáhneme použitím reflektoru 
v vodivé {) délce vlnové elektromagnetic-
kého vlnění, Reflektor umístíme za dipólem v poloze, kterou určíme 

vzdálenost od polohu s maximální 
třebaže je vy-

1.1 



Veletrh 

1. Důkaz polarizace eh~ktrmna,gnetické vlny (viz [1], obr. 12-14) 

Mezi vysílač a přijímací dipól vložíme mříž vytvořenou z rovnoběžných vodičů 
(k tomuto účelu se hodí drátěná police z chladničky). Mříží otáčíme a sleduje-
me kolísání signálu. Takto zjistíme, jak je orientován 
dipól uzavřený v vysílače: intenzita signálu je největší v 
vodiče mříže na dipól kolmé. 

2. Vznik vlnění (viz [1], obr. 12-15) 

Demonstraci můžeme provést v uspořádání podle obr. 12-15 v učebnici, ale může-
také obrácené, že odraznou o rozrně-
umístíme za Změna polohy plochy se projevuje ko-

, lísáním přijatého signálu. VIněni z vysílače se skládá s odraženým vlněním 
a vzniká stojaté elektromagnetické vlnění. Maximum odpovídá kmitně 
v místě přijímacíh.o dipólu. 

3. Měření vlnové délky elekb:'lrrlag;neIHdcéh 

Pokus se vznikem 

dosáhnout výsledku ~ "" (0,35 ± 
2 

m. 

vlnění 

lze 

4. Interterence el€~.ktrmna.gnetlCk,~hO vlnění (viz [ll, obr. 12-17) 

Pokus je variantou 

liiamtum: 
O., 

Praha 1992. 

O· 
strana 147. 

P.: 

od něhož se liší umístěním odraz
o obdobu expe-

V tomto interferuje 
vlna a v závislosti na dráhovém rozdílu obou 

pro Prometheus, 

zesilovač učivu o MF! TOll1fK 8 číslo 3, 

12 



Veletrh 

Josef l1t>r1narlfnrJ.-IJ Hradec Králové 

1 
I. 

2. 

elektroskop nebo přítomnost elektrostatických 
nábojú výchylkou bez ohledu na znaménko. a musíme pro-
kázat zelektrovaného plastu nebo skla. Elektronický 

náboj světlem LED, na ze·' 

+10 

ukáže výchylku až při napětí 300 až 400 V, 
a muže udělat i žák. Na povrchu těles 

dotekem elektrostatické Stačí, tělesa 

z izolantu. 

II 

skleněná deska, třená bavlnou 

svítí červená. Pokud se nedotkneme, po vzdálení 
dotekem s hrotem k přenesení ná-

boje a červená svítí déle než dvě než je náboj samovolně odveden. Tentýž 
"mk-n'"","T"! nr",,,itkplTl ukáže, že třené bavlnou se většinou 

Poznámka: dbejte na uzenměrú elektroslwl"u a volte skutečně bavlněnou látku. Umělá vlákna v lát
kách mohou dát j opačné výsledky. EXjJerimt!nt,Hor sám může být 
dotekem na kovový uzemněný obal dektros1'ODU 
hou cnuzí se nabijete také. 

13 

nutno se vybít 
ani krok. Pou-



3, 

4. 

5. 

Veletrh 

Zelektrovat lze velmi dobře i kovové předměty. pokus s kuchyňským no
žem nebo šroubovákem, který držíte za plastovou část a třete bavlněnou látkou. 
Svítí zelená -- se nabíjejí vesměs záporně, 

zapalovač 

'IZd!iCIUllm, ioniz(lce 

Při teplotiáCh 
znamén-

Vll 

desku třeme bavlněnou látkou, pak přiblížíme k sondě sklo - svítí červe .. 
látku - svítí zelená. 

Poznámka: spokojíme se s Dotekem lze 
dobře přenést náboj ze skla, II bavlny je Pokud chceme elektroskop 
nabít nábojem z počkejme, až se převede na ruku experimentáto-
ra a se sondy prstem. 

v 

Katoda televizoru je na nulovém anoda má 
potenciál '" 18 kV. Luminiscenční vrstva je pro elektrony jen místem odrazu, 

je mezi nulou a 
červená - hrot 

HJl.''''".lle sondou k obrazovce a svítí 

1\.lC'Ul'V1H napětím vůči zemL Po oddálení sondy 
Hrotem sondy přejíždíme po ob-

kladným a dioda svítí i po oddálení. 

14 



6. 

Veletrh 
-------~----

K nabití došlo tak, že z kovového hrotu elektrony, které jsou nyní na 
skle obrazovky. 
Vypnutý tel.evizor má na obrazovce ještě několik hodin po vypnutí elektrické náboje 
a jsou j na kolem něj. Přesvědčete se sami. Monitory počítačú pracují 
s napětím podstatně nižším, asi 8 až 10 KV, elektroskop i 11 nich proká
že přítomnost pole. Zbytkové náboje na luminiscenční vrstvě uvnitř obrazovky jsou 
obvykle Jde o emitované které po vypnuti Ua doletěly na 
luminofor. 
Sonda zhasnutou obrazovkou svítí obvykle zeleně. Pokud svítí červeně, jde 
o televizor nebo monitor, jehož obrazovka má připojeno anodové napětí déle, než 

a) b) 

cl d) 

nr'lVllmp si vodič pro dočasné elektroskopu se zemí. Přiblížíme 
kladně nabitou skleněnou desku, svítí červená. Na hrotu je indukovaný záporný ná-
boj, na opačné straně uvnitř elektroskopu indukovaný náboj. 

B) sondu se zemí, je odveden'" vázán u hrotu. Di-
oda zhasne. 

sondu od země, skleněnou desku držíme stále v blízkosti hrotlL Di
je vázán li hrotu 

Vzdálíme skleněnou desku. se rozloží po celé sondě a dioda 
svítí zeleně. 

15 



Veletrh 

7. 

8. 

9. 

Jednu svorku neznámého zdroje spojíme na kostru elektroskopu, druhou na vstup. 
Barva diody ukáže, která svorka je kladná a která záporná. Napětí zdroje musí být 
alespoň 8 V, pokus se zdaří i s dosti vybitou baterií 9 V. Proudové zatížení je prak
ticky nulové. K propojení svorky zdroje na sondu stačí dotek experimentátora, 
není třeba použít jiný vodič. 

mání] 

6,3 V 
rv 

spojíme s svorkou síťového transformátoru s malým na-
pětím 24 V). Dioda svítí zdánlivě současně oběma barvami. Po odpojení svítí 
náhodně buď červeně, nebo zeleně. K odpojení došlo v průběhu kladné nebo zápor
né půlvlny a poslední náboj na elektroskopu setrvává. 

Oba elektroskopy spojíme, vybijeme a zapneme. Do blízkosti jednoho vložíme klad
ně nabitou skleněnou desku. Blízký elektroskop svítí zeleně - je na něm indukován 
záporný náboj, svítí červeně. Spojení zrušíme a kladnou desku odstraníme. 
Náboje na elektroskopech zustávají. Oba uchopíme do rukou a vstupy spojíme - obě 
diody zhasnou. Indukované náboje se právě vyruší. 

16 



Veletrh učitelů fyziky 

Přenos ndbaje po 

Konduktor nabijeme zelektrovanou novodurovou tyčí. Elektroskop uzemníme 
a zkusmou kuličkou se dotýkáme konduktoru a sondy elektroskopu. Dioda LED se 
postupně rozsvěcuje . 

. Technický popis: 

Vstup 

lMO 

'''''::::==1 Stejnosmlrný 
iIlI zesilovač 

l00 pF T 
Elektroskop je vestavěn do kovové krabice 100x50x60 mm. Shora je izolovaná 
vstupr.l zdířka, kovová zemnící zdířka a páčkový přepínač. Na černé čelní stěně je 
umístěna dvoubarevná dioda LED. Páčka přepínače v poloze dopředu přivrácené ke 
vstupní svorce znamená zapnuto, v poloze dozadu (směrem k zemnící svorce) vypnu
to. Každé vypnutí současně spojí vstup zesilovače a kondenzátor 100 pF na zem. 

Zdrojem je baterie 9 V, zapojená uvnitř elektroskopu. Odběr je 20 mA. Nezapomeňte 
po odložení elektroskop vypnout ! 

Funkční schéma: 

Ochranný a chrání vstup zesilovače, 

Výměna baterie: na zadní stěně uvolněte dva umístěné 

delší hrany, rozevřete pouzdro přístroje a VVlmp!'\tp baterii. 

Poznámkil: 
fU. Jeho 

17 
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cházíte a el'2kltrclsli:o 
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na hrotu 

cházíte a 
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Historie měření času - modely hodin 
Lenka Šmfdová, Eva Hejnová 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Příspěvek vychází z diplomové práce Lenky Šmídové, která v současné době pusobí 
jako učitelka na základní škole v Praze a s úspěchem využívá výsledků své práce při 
výuce. 

Výše uvedená práce se zabývá historií měření času a její součástí je soubor různých 
druhů funkčních modelů slunečních hodin a maket hodin. doutnákových a svíco
vých. Pomocí přiložených papírových vystřihovánek si mohou žáci samostatně po
stavit funkční sluneční hodiny. V práci jsou uvedeny podrobné návody ke stavbě 
čínského ohňového budíku, deskových, vodorovných, sloupkových a rovníkových 
slunečních hodin. 

Pro ukázku uveďme alespoň návod na stavbu vodorovných slunečních hodin. Zá
jemci o zaslání návodů ke stavbě dalších modelu se mohou obrátit na adresu: 
Mgr. Eva Hejnová, KF, Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad 
Labem, e-mail: hejnova@pf.ujep.cz. 

4 .. 1.3. Vodorovné slun.Čnl hodiny 

Nejdf'lve vystJ'thnelne di! I. Na r~b pfeneseme úsečky A-Á. B- Br. Prostřihneme čásl 

pro umfs~nf ukazatele. Pokračujeme boky desky. Postupn! pfipcvnime dUy lJ: .. 4. Na 

úsečky. které jsme si pi"edem nakreslil.i. nalepíme výztuhy A. B. 

Než pfiJepfme k sobě dny 7. 8. ohneme spodni chlopně. aby se nám 

neslcpify.Propfchneme otvor"pro olovničku. MU:'IIhne prostrlhnoul čá:!Ol chlopně dUu 3. 

kterým jsme zmen§Hi otvor pro ukft7.atel. Nasucho si ho vyzk()uJ!,:(me prostrčit otvorem. 

Pokud otvor SO\lhlasi~ tak ho upevníme. Nyní dC:'iku uzavřeme spodním dUem 6. 

Vystfihncmc 2 dUy 9. Nežje slepíme k mJbě. vJožíme mezi ně nit. lak aby vycházela 

ven v hOTld části oJovničky. VoHme nit deHU. aby se nám lépe uvazovaln. Protáhneme 

jeden konec otvorem v uko7.atcli ft plívá}:CI11C k druhému. p'n uvolněni, hy se měla 

olovoička vz~t nad stupnici. 

Teď stačl po.c;;tavit hodiny na vodorovnou dc..",ku. zorientoval podle místního poledniku. 

Pokud sviti Slunce. tak nám stin uká~e~ kolik je hodin. 

1:'1"0 orientaCii je výbodněj!U zabudovat kompas přimo do desky. jak ukaz\I.ie nákres. 
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Zvuková karta do počítačů ve výuce fyziky 
Josef Petřík, Pedagogická fakulta zču Plz~ň 

Zvukové karty jsou dnes běžně dostupné jako standardně dodávaná součást počíta
čů pro multimediální aplikace. Je však možné je s vhodným programovým vybave
ním, používat jako dva napěťové, ale i výkonové zdroje signálu sinusového průběhu 
s manuálně i automaticky nastavitelnou frekvencí od 11 Hz až do 15 kHz a ve velmi 
širokém rozsahu nastavitelnou amplitudou. Generovaný harmonický průběh je 
šestnáctibitový, dvoukanálový (stereofonní), ve formátu WAVE. Díky digitálnímu 
signálovému procesoru na zvukové kartě a režimu DMA je zcela nezávislý na hodi
nové frekvenci použitého počítače, generovaný signál není ovlivněn ani přerušova
cím systémem počítače, jak je obvyklé u mnoha měřicích desek s DA převodníky. 
Pracuje pod WINDOWS 95 a vyšších (32bitové aplikace). Vyžaduje nastavení obra
zovky na rozlišení 800x600. Program byl vyvíjen pro zvukové karty Sound Blaster 
A WE 64 a SB LIVE. Funkce byla ověřena také na typu VIBRA, jako představiteli 
nejlevnějšího typu dodávaného obvykle zdarma k zakoupeným počítačům. 

Spuštěním prograrrtu se na obrazovce vytvoří obr. l. 

Horní tahový potenciometr na obr. 1 umožňuje plynulé nastavení maximální hod
noty sinusového průběhu přímo ve velikosti čísla zasílaného do DA převodníku 
zvukové karty, lj. od O do 32 767. Odpovídající změna efektivní hodnoty napětí na 
výkonovém výstupu AWE 64 bez zatížení je od O V do cca 5 V, při zatížení 4 rl do 
4 V, na napěťovém výstupu LINE OUT od O V do cca 1 V. Protože pro různé zvu
kové karty je vztah mezi velikostí čísla zasílaného do DA převodníku a velikostí ge
nerovaného napětí jiný (je jiný i pro napěťový a výkonový výstup, kde navíc závisí 
na zátěži), není úmyslně vytvořena žádná stupnice napětí. 

plynulá změna amplitudy číselné zadání amplitudy zobrazení mix. pultu 

Obr. 1 

Velikost čísla se zobrazuje v editačním okénku vpravo vedle potenciometru. Hod
nota je nastavena programem po spuštění na 2000, lj. pro AWE 64 na cca 0,45 V. 
Amplitudu lze také nastavit umístěním kurzoru myši do editačního okénka vedle 
potenciometru, stiskem levého tlačítka myši, přímým zadáním požadovaného čísla a 
ukončení stiskem klávesy ENTER, jak je obvyklé i v jiných programech ve WIN
DOWS. 
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Zvuková karta do počítačů ve výuce fyziky 
losef PetNk, Pedagogická fakulta ZČU Plz~ň 

Zvukové karty jsou dnes běžně dostupné jako standardně dodávaná součást počíta
čů pro multimediální aplikace. Je však možné je s vhodným programovým vybave
ním, používat jako dva napěťové, ale i výkonové zdroje signálu sinusového průběhu 
s manuálně i automaticky nastavitelnou frekvencí od 11 Hz až do lS kHz a ve velmi 
širokém rozsahu nastavitelnou amplitudou. Generovaný harmonický průběh je 
šestnáctibitový, dvoukanálový (stereofonní), ve formátu WAVE. Díky digitálnímu 
signálovému procesoru na zvukové kartě a režimu DMA je zcela nezávislý na hodi
nové frekvenci použitého počítače, generovaný signál není ovlivněn ani přerušova
cím systémem počítače, jak je obvyklé u mnoha měřicích desek s DA převodníky. 
Pracuje pod WINDOWS 9S a vyšších (32bitové aplikace). Vyžaduje nastavení obra
zovky na rozlišení 800x600. Program byl vyvíjen pro zvukové karty Sound Blaster 
A WE 64 a SB LIVE. Funkce byla ověřena také na typu VIBRA, jako představiteli 
nejlevnějšího typu dodávaného obvykle zdarma k zakoupeným počítačům. 

Spuštěním prograrrtu se na obrazovce vytvoří obr. 1. 

Horní tahový potenciometr na obr. 1 umožňuje plynulé nastavení maximální hod
noty sinusového průběhu přímo ve velikosti čísla zasílaného do DA převodníku 
zvukové karty, lj. od O do 32 767. Odpovídající změna efektivní hodnoty napětí na 
výkonovém výstupu AWE 64 bez zatížení je od O V do cca 5 V, pn zatížení 4 fl do 
4 V, na napěťovém výstupu LINE OUT od O V do cca 1 V. Protože pro různé zvu
kové karty je vztah mezi velikostí čísla zasílaného do DA převodníku a velikostí ge
nerovaného napětí jiný (je jiný i pro napěťový a výkonový výstup, kde navíc závisí 
na zátěži), není úmyslně vytvořena žádná stupnice napětí. 

plynulá změna amplitudy číselné zadání amplitudy zobrazení mix. pultu 

Obr. 1 

Velikost čísla se zobrazuje v editačním okénku vpravo vedle potenciometru. Hod
nota je nastavena programem po spuštění na 2000, tj. pro AWE 64 na cca 0,45 V. 
Amplitudu lze také nastavit umístěním kurzoru myši do editačního okénka vedle 
potenciometru, stiskem levého tlačítka myši, přímým zadáním požadovaného čísla a 
ukončení stiskem klávesy ENTER, jak je obvyklé i v jiných programech ve WIN
DOWS. 
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[Jalní :I nastavení frekvence 
CornboBoxu zcela vpravo Po ~r",nčt6,,,i 

prQgrarrru je nastavena volha frekvence na možnost 
kHz a 500 Hz. 

Ob," 

V editačním okénku je mozne přímé číselné zadání frekvence bez ohiedu na 
rozsah umístěním kurzoru do editačního okénka, stiskem levého 

zadáním frekvence, Nastavení je nutné 
rozsah na 11 Hz až 15 kHz. 

Obr. 3 

i automatickou změnu frekvence v 
minimální a konečné maximální frekvence, po 
ny frekvence a časovém trvání kroků. Volba se ",.mF"'-,'" V nabídce roz·· 
sahů umístěním kurzoru Zl stiskem 
razí na obr. 4. 
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Veletrh ndpadil uotelil fyziky 

Zadávání všech parametrů se uskutečňuje přímým číselným zadáním do přísluš
ných editačních okének a stiskem ENTER opět jako v jiných programech WIN
DOWS. 

Obr. 4 

Po dobu změny polohy jezdců potenciometrů generátoru je generování zastaveno a 
znovu se obnoví automaticky s novými parametry po uvolnění levého tlačítka myši. 

Program je vybaven plovoucí nápovědou. Umístěním kurzoru myši na libovolný 
z ovládacích prvků se na krátkou dobu objeví text popisující jeho činnost. 

Podrobnější popis generátoru je uveden v časopise Sdělovací technika číslo 9/1998 a 
s popisem některých konkrétních aplikací v časopise Školská fyzika. 

Protože program byl vyvíjen především pro potřeby školství, které neoplývá přl1iš 
,~ velkými financemi na nákup laboratorní a přístrojové techniky, je volně dostupný na 

internetové adrese: http://www.pef.zcu.cz/peflkof/programy/proggen. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Zaiímavé pokusy Z atmosférické optiky 
Jan Hosnedl, Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň 

V současné době je velmi malý zájem o studium fyziky a dalších přírodních věd. 
S rozvojem poznání se do učebnic dostává stále více a více nové látky, zatímco ho
dinová dotace výuky zůstává stejná nebo se snižuje. Ve fyzice přibývá teoretických 
poznatků, které jsou pro studenty málo přitažlivé. Proč neukázat, že i fyzika může 
být zábavná a zajímavá? Studenty je potřeba zaujmout zajímavými partiemi, jako je 
např. astronomie nebo i atmosférická optika. Zmíní-li se učitel o duze, fatamorgáně 
(a i některých dalších optických jevech), získá okamžitě pozornost a zájem naprosté 
většiny studentů. 

Touto problematikou jsem se zabýval ve své diplomové práci pod vedením 
RNDr. Jitky Prokšové a některé z námětů na demonstraci optických jevů vatmo
sféře chci uvést ve svém následujícím příspěvku. 

Pokus 1: Astronomická a terestrická refrakce a jevy, které způsobují 
(demonstrační pokus) 

Potřeby: 

Skleněné akvárium (asi 30 x 50 x 35 cm); kbelík (8 l)i 0,5 kg soli; gumová hadička 
(dlouhá asi 1 m); tyčka na míc:hání; laser (např. laserové ukazovátko); intenzivní 
zdroj bílého světla (např. diapromítačka); clonka se štěrbinou o proměnné šířce; stí-

Foto 1: Příprava pokusu 1 

Příprava pokusu: 

nítko; izolepa; na papíru: nápis OP
TIKA (asi 3 x 15 cm), nakreslená lo
dička (asi 3 x 5 cm), kresba nebo 
fotografie pohoří (asi 3 x 15 cm), 
červený kruh ("sluneční kotouč") 

o průměru asi 5 cm, černá čtvrtka 
(AS) s otvory nebo nalepenými bí
lými body ("hvězdná obloha"), 
čtvrtka zastřižená do tvaru připo
mínajícího zakulacený povrch Ze
mě. 

V osmilitrovém kbelíku rozpustíme ve vodě asi 0,5 kg soli. Do akvária nalijeme vo
du do výše 15 cm. Abychom napodobili prostředí atmosféry, kde hustota vzduchu 
klesá s výškou, opatrně přepustíme hadičkou koncentrovaný vodný roztok NaCl 
z kbelíku (viz foto 1) na dno akvária (pod sloupec vody). Po uklidnění difunduje 
solný roztok do horních vrstev čisté vody a naopak, takže hustota směrem vzhůru 
spojitě klesá. 
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akvárium

K demonstraci nrodlouže-

ní dne.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pokus la) Astronomická a terestrická refrakce - Zakřiveni 
nu"n;/ClI. V atmosféře 

Při zatemnění necháme pronikat úzký svázek paprsků laseru (představující světlo 
akvdrium hvězdy) téměř rovnoběžně s hladinou 

laser 

(mírně šikmo dolů) do roztoku. Svazek 
paprsků prostředím, kde se mění 
hustota. Postupuje-li směrem do hustších 

"Slunce" vrstev, láme se stále více ke kolmici a za-

Obr. 1: K demonstraci prodlouže
ní trvání dne. 

křivuje svoji trajektorii. Protože lidské oko 
vnímá předměty ve směru dopadu paprs
ků, pozoruje hvězdy o něco výše, než ve 
skutečnosti jsou. Budeme-li laserem pohy
bovat směrem nad akvárium (tak aby pa

prsky stále roztokem), bude se zakřivení 
paprsků zmenšovat. V případě, že paprsek bude do
padat kolmo na hladinu, k zakřivení trajektorie ne-
dojde. Z toho je zřejmé, refrakce závisí na 
těles nad obzorem, 

Pokus lb) Jevy 
Prodloužení trJdní dne 

astronomickou refrakcí -

Tento jev můžeme demonstrovat, izole-
pou na stěnu akvária čt-vrtku obr. která 
představuje část povrchu Země. Paprsky Slunce (lase
ru) dopadají na místo "pozorovatele" P, když už je 
Slunce (laser) pod rovinou geometrického obzoru. 

Poznámka: Ve skutečnosti je zakřivení 

v atmosféře protože jednotlivé vrstvy at
mosféry s přibližně stejnou hustotou jsou vzhledem ke 
tvaru Země kulové a ne rovinné vrstvy. 

Pokus Id Jevy podmíněné astronomickou refrakci -
Zmilia tvaru slunečního (mčsičnilw) kotouče II obzoru 

Červeným kruhem (představujícím sluneční kotouč) 

aj 

Foto 2: Demonstrace zploš
těni slunečního kotouče 

tl obzoru. 

o poloměru asi 5 cm budeme posouvat po zadní stěně akvária směrem dolů. Je 
možné pozorovat, jak se tento kotouč (foto 2a» při posunutí za hustší vrstvy rozto
ku v akváriu (jako v případě atmosféry u bude postupně zplošťovat (viz 
foto 2b)). Je zřetelně vidět, že spodní část kotouče je zploštělá více (refrakce 
s klesající výškou nad obzorem roste), 

Poznámka: Pro větší efekt můžeme vystřihnutý červený kotouč připevnit na pro
mítací objektiv díapromítačky (při zatemnění místnosti). 

Pokus ld) Jevy podmíněné astronomickou refrakcí - Zelený paprsek 

Necháme-li procházet roztokem při zatemnění úzký svazek bílého světla jako při 
demonstraci astronomické a terestrické refrakce v pokusu la), můžeme zachytit na 
stínítku barevné spektrum. Bílé světlo se při průchodu nehomogenním prostředím 
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rozkládá na své spektrální složky. Nejvýše je 
světlo červené, nejníže fialové. Proč je poslední 
záblesk zelený, je vysvětleno např. v [1], [2]. 

Pokus 1e) (upravený podle [3]) Jevy vyvolané 
terestrickou refrakcí - Demonstrace chodu pa
prsků atmosférou v případě svrchního (spod
ního) zrcadleni 

Foto 3: Demonstrace svrchnfho zr
cadlení. 

Necháme-li procházet při zatemnění laserový 
paprsek roztokem mírně šikmo vzhuru, světel
ný paprsek přichází do vrstev se stále menší 
hustotou a láme se více a více od kolmice. Je-li 
pokles hustoty velký, dojde na určité vrstvě 
k totálnímu odrazu paprsku a ten se potom 
bude stále více lámat ke kolmici do hustších 
vrstev. Pozorovatel v místě P pozoruje zdroj 
paprsků ve směru dopadajících paprsku a vidí 
jej i v případě, že je mezi ním a zdrojem nějaká 
překážka (viz např. vobr. 2 paprsek 1). 

V případě spodru'ho zrcadlení je situace zcela analogická pouze s tím rozdílem, že 
hustota s výškou roste. 

Pokus 1f) Jevy vyvolané terestrickou refrakcí - Svrchni (spodni) zrcadleni 

Foto 4: Deformace obrazu lodi 
díky svrchnímu zrcadlení. 

Umístíme-li za akvárium na stěnu místo laseru 
v pokusu 1e) nápis OPTIKA, můžeme spatřit tento 
nápis třikrát, viz foto 3. Nejníže vzpřímený nápis, 
který vidíme pomocí paprsku, jež nezakřivují příliš 
trajektorii (šíří se vrstvami o relativně stálém: indexu 
lomu). Jednou nápis vidíme vzhůru nohama, proto
že vznikl zrcadlením, při kterém paprsky zakřivují 
svoji trajektorii jako v pokusu 1e). Nejvýše vidíme 
vzpřímený nápis, který vzniká pomocí paprsků, jež 
zakřivily svoji trajektorii jako v pokusu la) (nedošlo 
k totálnímu odrazu, a proto je obraz vzpřímený). 
Chod paprsků (v případě lodičky) je znázorněn na 
obr. 2. Na foto 3 a) a b) je vidět, jak zrcadlení závisí 
na rozložení hustoty (budeme-li se dívat na nápis za 
akváriem z různých úhlů). 

Umístíme-li za akvárium kresbu lodičky (foto 4a» a 
budeme-li ji posouvat, vidíme, že se různě defor
muje (foto 4 b». Skutečná lodička může být i za ob
zorem (zakryjeme-li spodní část obrazu), a my pře
sto vidíme její obraz (nebo jeho části). Tyto obrazy 
se mohou různě skládat a díky různému rozložení 
hustoty vzduchu i zvětšovat a mohou vypadat 
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obzoru.

Veletrh 

značně fantasticky. Nemusíme ani roze-
znat, předmět zrcadli, 

Mezi kolují po staletí různé 
gendy. loď tzv. "Bludného 
hledajícího ztracenou lásku, Snadno se mohlo 

o defmTn()V,mý obraz vzdálené lodi 
za obzorem. 

zvětšení zrcadlení se může stát 

Obr. 2: Vznik obrazů lodL 

z nevinného rnořského živočicha částečně vyno
řeného z vody (třeba lachtana) obrovská 
mořL I v dnešní době může svrchní zrcadlení 

klamat 

Pokus 
ných 

a) 

daio mnoho UFO. 

Foto 5: Demonstrace zvednutí obzoru. 

terestrickou (astronomickou) refrakcí - Mihotání vzdále
hvězd) 

Umístíme-li za akvárium černou čtvrtku se světlými body (hvězdnou mů

žeme si ukázat tzv, mihotání hvězd, ke kterému dochází nejvíce u obzoru. Rozvlní
me-li mírně roztok soli na dně akvária a budeme-li sledovat skrz akvárium "hvězd
nou oblohu", že se "hvězdy" pohybují, vlní, přeskakují - tzv. mihotají. Je to 
zpusobené změnami indexu lomu v důsledku promíchávání vzduchu (zvláště 
razné je např. nad komíny apod.). 

Pokus 1h) Jevy terestrickou refrakcí - Zvednuti obzoru 

Uklidní-li se roztok po rozvlnění v pokusu ale nebude-li již tomuto promí
chání pokles hustoty s výškou, že by docházelo k zrcadlení, můžeme si uká
zat zvednutí obzoru. 

Díky zakřivení paprsků (jako v pokusu vidíme i poněkud za geomet
rický obzor a např. pozorované pohoří (umístíme-li fotografii pohoří za roztok 
v akváriu foto se nám zdá než ve skutečnosti je (víz foto Sb)). 

2: lomu il 
(frontální experiment) 

Potřeby každou skupinu); 

Kádinka o průměru asi 7 cm; polystyrenová deska x 29 x 3 cm); 2 stínítka; 
světla (6,5 clonka; pravítko; úhloměr; špendlíky; nůžky; nůž. 
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3)

zopakurte pro duhu

pokusu: 

D vyřízneme obdélník o rozměrech asi 9 x 20 cm, abychom ji 
do vhodného tvaru, viz obr. 3. do ní díru hlubokou asi 

1 cm tak, se do ní dala kádinka. Je nutné, skleněné dno kádinky 
úrovní D stopy budou viditelné na des-

se neměly lámat na skleněném kádinky). 

Na tuto desku D přišpendlíme papír stejných rozměrů s vystřiženým ar-vorem pro 
kádinku. 

Pokus 

Kádinka naplněná vodou vodní na níž múžeme ukázat vznik 

1) 

(návod pro 

kádinku vodou, otvoru. Umístěte zdroj 

Obr, 3: Připrava 2 

obr. 3), zhasněte a nechte do-
padat svazek (použijte clonku) na ká-
dinku tak, byla zřetelná světelná stopa paprsku 
na desce D (pokryté papírem). 

Pohybujte zdrojem tak dlouho, až na stínítku ] za
chytíte barev. Na papíru si označte chod 
paprskú před vstupem do kapky i po průchodu kap-
kou barvu červenou, modrou a žlutozelenou) 

Zapište si, která barva se od původního směru od-
chyluje a která nejméně. Naznačte do papíru 
místo a odrazú paprsku v kapce (na stěně 
kádinky vidět světlé pruhy). 

2) Rozsviťte, sejměte papír, přiložte do papíru vystřižený kruh (pod kádinkou) a 
dokreslete chod paprsků pomoci pravítka (po průchodu kapkou pro modrou, 
žlutozelenou (zelenou) a červenou barvu). 
Pomocí (mloměru změřte odchylku paprsků (j (minimální odchylka), úhel do

a a úhel lomu fl, 

3) Dokreslený papír i s vystřiženým kruhem umístěte ještě jednou na desku D, 
zhasněte a ověřte správnost zakresleného výsledku. Výsledné zmčřené hodnoty 
úhlú srovnejte s teoretickými hodnotami (viz např. nebo (2)), 

4) Zdroj umístěte do polohy 2 a celý postup 1-3 zopakujte pro vedlejší duhu (za
chytíte ji na stínítku 2). 

proč budou barvy u vedlejší méně 
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vedlejší 
(demonstrační pokus) 

Potřeby: Zahradní hadice připojená ke zdroji vody; Slunce světla. 

Za slunečného počasí můžeme studentúm ukázat duhu reálně, např. na dvoře 
Stoupneme-li si ke Slunci zády a budeme-li rozprašovat vodu vytékající tlakem 
z hadice uvidíme hlavní (popřípadě i duhu 

vody. Podobně vzniká duha např. na vodní tříšti "n,rir,n~,,'j 
nebo na vodotrysku. 

Závěrem: 

Pro zájemce s bližším seznámením s tímto příspěvkem odkazuji na svoji diplomo-
vou praCl kterou je možné nalézt na internetu na stránkách KOF 
FPE ZČU. Daná práce obsahuje rozbor optických v atmosféře a kro· 
mě pokusů je v ní obsažen i soubor řešených příkladů s touto tématikou, Naleznete 
zde také množství fotografií optických jevu v atmosféře (kromě duhy a zrcadlení ta-
ké např. fotografie a halových a také barevné 
sů, které nebylo možné z technických důvodů v tomto sborm1cu 

[lJ Bednář, J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha 1989 

[2] Hosnedl, J.: Diplomová práce - Zajímavé 
něné pokusy. KOF FPE ZČU, Plzeň 19991 

[3] Pilát, V.: Pokusy z optiky. SPN, Praha 1965 

, b!emetová adresa: http:/ j.www.pef.zcu.cz/pef/kof 
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Testwin 
František Špulák, Pedagogická fakulta JČU České Budějovice 

PH'''''''''''' Testv,rin je určen jako pornůcka učitele při zkoušení studentů formou di
daktického testu. Disponuje rrmožstvím funkcí pro vytváření testů, tisk testů a sa
",-'IY7r'PHnp i jejich vyhodnocování. Dále obsahuje zá.kladní funkce pro položkovou a 
testovou analýzu a následné úpravy matice testl'!. Program Teshvin je možné využít 

zkoušení studentů přímo u počítače. Program není vázán na určitý typ škol, lze 
jej využít všude tam, kde je zkoušení formou testu vhodné. Díky možnosti vytvářet 
vlastní matice otázek se nabízí možnost průběžně budovat a aktualizovat libovolně 
velkou základnu testových otázek z které jsou vždy okamžité 
k dispozici. Program Testwin je připojen na databázi, kde jsou uloženy všechny ma-

testu a výsledky pro statistické zpracování. 

Protože s programem Testwin mohou pracovat učitelé, kteří budou vytvá.řet a 
aktualizovat matice testu, vyhodnocovat testy tak studenti, kteří budou pro-

dvě skupiny uživatelů diferencovat z hlediska pří
programu. Testwin proto rozlišuje dva pracovní režimy: 

a STUDENT. Zatímco v režimu UČITEL je neomezený přístup ke všem 
funkcím programu, v režimu STUDENT je řada funkcí z pochopitelných důvodů 
znepřístupněna. se zejména o manipulaci s otázkawi a s konfigurací progra
mu. Rozlišení mezi těmito dvěma skupL'1il se prostřednictvím přístupového 

hesla. 

Teshvin používá speciální organizaci otázek, tzv. matici otázek. Každá matice muže 
obsahovat jednu až čtyři varianty testu, podle toho, jak velkou matici zvolíme. 

jsou do matice vybírány tak, varianty jedné otázky byly obsa-
a aby byly přibližně na stejné úrovni obtížnosti. Tím je zajištěno, že i 

testy generované s náhodným výběrem variant vyhovují specifikaci. Dále jsou otáz
v matici řazeny podle obtížnosti od nejjednodušších k nejtěžším. To pak umož .. 

generovat testy rúzné obtížnosti dle přání uživatele. Uživatel nemusí dodržovat 
způsob vkládání otázek, múže využít prostor matice zcela podle svého 

uvážení. Při jiném systému řazení otázek v matici je potřeba opatrně přistupovat 
k funkcím generátoru testů, aby vygenerované testy splňovaly kritéria dobrých tes
tLL 

Po spuštění programu se na obrazovce objeví hlavní okno aplikace, které <10';;"'111"" 

tu část hlavního menu, která je přístupná v režimu STUDENT. Kompletní menu se 
zobrazí po přechodu do režimu UČITEL (obr. 1). 
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Obr. 1: Hlavní okno aplíl«!ce: 

Z hlavního okna režimu UČITEL jsou přístupné veškeré funkce programu Test. 
Ovládání jednotlivých funkcí se pak děje prostřednictvím dialogových oken. Jedná 
se o tzv. modální což znamená, že během práce v dialogovém okně není 
možné přejít do hlavního okna programu 'Testwin a voHt jinou funkci dříve, než je 
ukončen stávající dialog. Je však možné přecházet do libovolné aplikace Win
dows a 
Program Testwin zkoušet studenty pomocí tím 
počítač student 
Všechny se skončení testu získá učitel 
zprávu o odpovědích studenta na otázky. 
věm okně které obsahuje kromě vlastní otázky, 

se zobrazují v dialogo
pořadového čísla a 

jména studenta ještě box odpovědí a ovládací tlačítka. 

Obr. 2: Zobrazení otázky během řešení testu u počítače 
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Na klíknutim myší na jedno z tlačítek A až D, která jsou umíst-
alternativ nebo stiskem písmenem 

z klávesnice, Po zadáni program zablokuje tlačítka A až D f uvolní tlačítko 
Další a v boxu odpovědí zobrazí odpověď studenta (v kolonce Vaše odpověď) a 
správnou odpověď Tlačítkem Další se postoupí na následující 
otázku v testu. 

Učitelé ve škole většinou možnost posadit každého žáka k jednomu počítači 
a nechat celou třídu řešit testy. Proto program možnost tisku sady testu. 

testy hodině ve třídě Učitel pak může zadat programu jejich odpo-
vědi a ten provede jejich vyhodnocení, které prezentuje ve formě přehledných ta
bulek obsahujících výsledky celé třídy. Program Tesrwin umožňuje testy okamžitě 
klasifikovat podle klasifikační stupnice definované uživatelem. (Sadou testů rozu
míme skupinu testů vygenerovanou z vybrané matice na základě požadavků uži
vatele. Sada může obsahovat maximálně tolik různých testů, kolik je v matici variant 

Na obrázku 3 je 
rametrů tištěné 

na databázi 
datečně ukládato 

okno generátoru sad testů, které slouží k nastavení pa-
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"""i,,-,n,;-li,,,,',,'h ",VlCI"""!'. didaktického testu se velrni často pou
žívá ","nn,N<,rnlrh Z výsledků pretestování. 

Index obtížnosti, 
P-hodnota. "P" značí "poměru, 
procento z maximálního skóre. z možno sta-
novit normy P-hodnot pro rúzné typy otázek, je třeba hlavně mít na zřeteli 
psychologické a to ty, jichž se stanovení normy 
kávat, že které příliš lehké nebo těžké, tolik jako 
otázky lépe cílené, v se však Často osvědčují skoro stejně dobře, JejIch 
P-hodnota leží mezi 27 a 79. Jednou nevýhodou extrémně lehkých otázek je, že 
mohou zmást některé kteří se mohou domnívat, že obsahují 
skrytý problém. Proto se budou vyhýbat evidentní odpovědi. Výsledkem 
bude položka, která nerozlišuje správně mezi slabými a silnými účastníky. Další 

je efekt, který může mít obtížnost celé zkoušky na stanovelú normy a 
Je-li ceUi zkouška snadná, ale vyžadovaná úroveň zůstala stejná, 

účastníci by měli mít větší počet otázek než obvykle k tomu, uspěli. 

Naopak, v případě neobvykle obtížné zkoušky spravedlivé vyžadovat je
nom několik správných odpovědí pro úspěch. 

Kromě úrovně obtížnosti existuje i jiný typ velmi užitečné infoilllace o položkách. 
Tu diskriminační indexy. Diskriminační index ukazuje, do jaké po
ložka rozlišuje mezi účastní'ky, kteří prospívají a kteří neprospívají v daném před
mětu. by ideální, kdybychom věděli z jiného zdroje, jak účastníci v předmětu 
prospívají. Ve většině případů je ale jedinou dostupnou a dostatečnou informací 
o kandidátových schopnostech test sám. Takže se hodnota diskriminačního indexu 
počítá z odpovědí účastníků na zkoumanou položku a jejich celkového skóre. 
U položek s volbou to mužeme učinit jak pro klíč, tak pro každý distraktor. Existuje 
více možností, jak číselně vyjádřit rozlišovací schopnost úlohy. Proto se v praxi pou
žívá více ruzných diskriminačních indexu. Jejich konkrétní hodnoty se sice pro da
nou úlohu liší, poskytují však srovnatelný obraz o rozlišovací schopnosti úlohy. 

lileralura: 

[1] Richter, J.: Počítač a konstrukce testú z fyziky. PF ID České Budějovice 1999 (di
plomová práce). 

[2] Cantú, M.: Mistrovství v Delphi 2. ComputerPress, Praha 1996. 

[3] Hniličková, J., Josífka, M., Tuček, A.: Didaktické testy a jejich statistické zpraco
vání. SPN, Praha 1972. 
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Leoš Praha 

o letním středoškoláky pořádaném UK 
jsme informovali loňském sborníku nápadů. Letošní tábor, kré-
dem vlastníma rukama a hlavou, proběhl v druhé polovině července 
v Nasavrkách a zaměřen na světlo a vše alespoň co 
s ním souvisí. 

Pór slov 
Pro od koho a o čem se například účastníci mohli poučit: Doc. Martin 
Šolc nám hodně povědělo nadcházejícím zatmění i historii dalekohledů (a také 
jich řadu přivezl), Doc. Plášek ukázat že moderní mikroskopie je mnohem 
víc než to, co se člověk dočte v učebnicích (princip mikrosko12ie v temném poli a 
tzv. šlírové metody jsme si mohli doslova osahat), Dr. Alena Sarounová nám při
blížila perspektivu, to, jak se k ní malíři propracovávali i mnoho dalšího, Dr. Jan 
Valenta povídalo spektroskopii, ukazoval monochromátory a lasery. Dík všem 
zmíněným lektorům a organizátorům, kteří zajišťovali většinu odborného progra
mu (Dr. Irena Koudelková, Dr. Vojtěch Kapsa, Petr Žemla), bylo pořád co dělat. 

A protože k táboru nepatří jen odborný program, sluší se poděkovat i zaměstnan
cům Soukromého středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách, pod jehož 
střechou jsme se měli jako v bavlnce. i paralelně probíhající (a mimoodborným 
programem propojený) biologický tábor pro středoškoláky. Když už padla zmínka 
o mimoodborném programu (zahrnujícím mimo jiné i noční výsadek, závěrečnou 
cestu s ohněm, "olympiádu" a slavnostní "recepci"), je na místě poděkovat i jeho 
organizátorům a dalším zúčastněným. Takže, jak se uvádí, specíal thanks to: Zdeňka, 
Vašek, Verča, Martin, Hanina, Honza, Hanka, Pavla, Jery md KareL 

Jednou z podstatných částí odborného programu byla vlastní výroba či spíše tvor
ba nejrůznějších přístrojů, které si účastníci sami vybrali z poměrně obsáhlého se
znamu námětů. Výsledky si pak vzájemně představili a zhodnotili na závěrečné 
"konferenci". Dále jsou stručně popsány některé z přístrojů s uvedením jejich auto
rů. (Nejsou-li autoři uvedeni, jde o vlastní konstrukce autora tohoto příspěvku.) 
Nejde o podrobné návody, spíše o náměty na zajímavé projekty. Některé další po
drobnosti spolu s fotografiemi přístrojů najdete na webové stránce 
http://kdf-33.karlov.mff·cuni.cz/KDF/publveletrh/1999/parveci.htm 

Sluneční hodiny zláhvll (autoři: Jan Kulveit, Tomáš Pecháček, Zbyněk Brázda) 

Sluneční hodiny nemusí promítat stín jen na rovnou, eventuelně kulovou plochu, 
ale i na povrch válce. Autoři se zájmem o astronomii využili k nakreslení potřeb
ných křivek počítač a papír namotali na plastovou láhev. Po stránce teoretické pří
pravy šlo o jednu z nejnáročnějších na táboře realizovaných konstrukcí. 
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Dálkoměr z prkének 

oto~né 

zrcátko 

~'~~----~:--------~~~ 
pevné 
zrcátko 

využívá dvou zrcátek: pevného a otočného. Princip je stejný jako u dálkomě~u ně
kterých fotoaparátů (viz obrázek). V pevném zrcátku je otvor, jímž pozorujeme 
vzdálený předmět (tak, aby se kryl s "muškou", resp. s "mířidly" ze dvou hřebíků). 
Mimo otvor zrcátka pozorujeme předmět odrazem od pevného a otočného zrcátka. 
Otočné zrcátko nastavíme do takové polohy, aby se oba obrazy předmětu kryly. 
Z natoče~í zrcátka lze určit vzdálenost předmětu. Jak, to je drobné Cvičení 
z trigonometrie. 

Technické detaily nejsou podstatné, zqliňme však některé možnosti: Zrcátko lze 
dostatečně těsně zasunout do drážky, kterou do prkénka uděláme pilkou. V pol
ních podmínkách na táboře vyhoví i rámová pila. Osou, kolem které se otáčí pr
kénko (a s ním i otočné zrcátko), může být uštípnutý hřebík. Chybí-li vrtačka, -lze 
díru do prkénka propálit i pistolovou páječkou. Otvor, či spíše okénko, v pevném 
zrcátku získáme tak, že nožem seškrabeme část zadní plochy zrcátka. Pak už stačí 
dálkoměr jen okalibrovat. 

Rozličné obskurní komory (autoři: Magdaléna Stanová, Tomáš Fidler, Lucia Živická, Hed-
vika Kadlecová, Věra Juránková, Eva Ondráčková) 

Máme samozřejmě na mysli zařízení typu "camera obscura", tedy dírková komora. 
Zde si každý může vyhrát dle libosti. Některé náměty: komora s vyměnitelnými 
dírkami (větší dírka znamená světlejší, ale méně ostrý obrázek), dírková komora 
s "transfokátorem" (tj. prostě s matnicí, která se může přibližovat a vzdalovat od 
dírky), komora typu "zrcadlovka", nebo "dírková komora" s čočkou. V tomto pří
padě už sice nejde o dírkovou komoru, musíme zaostřovat, ale obrázek je výrazně 
světlejší. 

Jako matnice nejlépe vyhoví pauzovací papír. Po vložení černobílého fotografického 
papíru lze dírkovou komorou i fotografovat (po vyvolání získáme negativ, kontakt
ním' způsobem lze pak získat i pozitiv). Dobu expozice je třeba vyzkoušet, fotogra
fovaný objekt však rozhodně nesmí být příliš neklidný. 

Zdroje světla z vosku (autoři: mladší účastníci pod vedením Petra Žemly) 

Pro mladší studenty (ale nejen pro ně) je velmi instruktivní vyrobit (odlít) si vlastní 
svíčku. Ze včelího vosku to jde docela dobře. Právě tak si lze vyrobit vlastní lampič
ku třeba na líh. Pomůže to zbavit se pocitu, že svítit si v noci je něco zcela samo
zřejmého a bezproblémového. 

36 



Veletrh 

(autor: Martin ""'on" .... 

Dvě dostatečně velká hodinová sklíčka (ta naše měla průměr téměř 20 cm), mezi něž 
nalejeme vodu a je po obvodu, fungují jako docela slušná spojná čočka. Sa
mozřejmě, přesněji řečeno, jako spojka funguje voda uvnitř. Po řadě pokusů se jako 
ne).jeOinOaUSSl ukázalo spojit okraje hodinových sklíček prostě plastelínou. Vyrobená 
čočka sice P0l1ěl<.uct tekla, takže dlouho nevydržela, ale za slunečného počasí jí bylo 
možno bez 
šlo papír 

papír. (Pokus bezpečný, vodou odkapávající z čočky 

'""I'tr",,,,,l. Z CD (autor: Lukáš Poul) 

Spíše než o spektrometr šlo o spektroskop. Opět jde o námět na řadu konstrukcí. 
Stačí uštípnout kousek z nějakého, např. již neužívaného reklamního CD. Drážky na 
"cédéčku" jako dostatečně hustá mřížka, takže při dopadu např. slunečního 
světla lze i na papír první i druhé ohybové maximum. Vytvo-

spektroskop lze velmi zhruba kalibrovat pomocí barev ve slunečním spektru; 
pro kalibraci by šlo využít se známou vlnovou délkou, pomoci si 
vztahy pro ohyb na mřížce atd. 

model ilustrující chod paprsků v kulovém či parabolickém zrcadle lze 
postavit na polystyrénové desce (tloušťky 3-4 cm, v prodejnách stavebnin je k mání 

korun) a lesklé fólie na pásku umělé hmoty. Takovýto pásek, určený 
k ozdobným účelům, autor v pražské prodejně OB! - třímetrový kus 

za necelé dvě korun. Na uvedený model stačí půl až 1 metr pásku . 

. Do tvaru kružnice či paraboly se pásek vytvaruje pomoci špendlíků zapíchaných do 
polystyrénu. Na polystyrén připíclmeme balid papír s nakreslenou kružnicí či para
bolou, ve vzdálenostech několika cm do desky špendlíky, přiložíme pásek 
(v tuto chvíli se hodí mít více rukou) a zapícháme špendlíky z druhé strany pásku. 

f"I-·"";;"",",,, válcovým zrcadlem lze demonstrovat např. chod paprsků s využi
tím tužkového laseru. Prodávají se velmi levně v tržnicích a dnes je má už řada 
žáků - ovšem Orientační měření (za něž děkuji laskavosti Doc. Josefa Ště
pánka z MFF UK) že tato laserová ukazovátka mají výkon přesahují
cí 1 mW (dosahuje 3 až 5 mW) a tedy již nepatří do třídy H, v níž při náhodném 
zásahu oka nehrozí nebezpečí trvalého poškození s.ítnice. Jde tedy o zařízení po
tenciálně nebezpečná, pro jejichž provoz platí zvláštní předpisy a jejich porušení 
může mít za následek až trestní odpovědnost! 

může být omezit výkon takového laseru dostatečně absorbujícím šedým 
filtrem. Pro většinu lidí bude asi svítit na zrcadlo baterkou nebo 

slunečního světla. To sice může také sítnici, ale není zakázáno ho 
u",,,,,,,,,,,, Namíříme-li osu válcového zrcadla na Slunce, uvidíme velmi 
tlobi'e kulovou vadu (a to, se omezÍIne-li se na paprsky blízké ose), 
kaustiku, skutečnost, že parabolické zrcadlo kulovou vadu nemá (ale jen pro paprs-

rovnoběžné ti a řadu dalších věd. 

Další námět je nasnadé: "HIf'LlIC"''' zrcadlo a z ohniska. 

37 



Veletrh 

(autoři: Marek Lij)o!léan, Samek tl Leoš Dvořák) 

modulovat změnami n",,,hS;k~,ifr'i1.,,, 

Na detektor fototranzistor a po zesílení či 
dvoustupňovým zesilovačem můžeme na sluchátka. 
V našem případě šlo o ladná sluchátka za 60 Kč s do 

emitorového sledovače .. 

Oba zesilovače navrhne a 
součástek "ze dna zásuvky" či z výpnJdl~je. 
ploché baterie je na celé věd 
jednoduše vyzkoušíme, na fototranzistor zářivkou nebo na-

ze sítě: ve sluchátkách to bručí až k zbláznění, Přiložíme-li k sobě fototran-
zistor a LED, múžeme s vyzkoušet i 

Diodu LED umístíme do ohniska spojné podobně foto tranzistor do 
níska druhé spojky. Po nasměrování obou přístrojú na sebe už můžeme přenášet 
hlas, Citlivost vzrústá s osvětlením. V noci tak autoři na táboře dokázali 
bez problémú přenést hlas na vzdálenost sto metrů. 

konstrukcí lze jistě vylepšovat v mnoha směrech. Odstiňovat rušivé okol
ní světlo, uvažovat o jiných zpúsobech modulace, přenášet hlas pomocí infračerve
ného záření atd. Zejména studenti zaměření na elektroniku mohou § řadou 

námětů. 

Zóviirem: 
Jak už bylo uvedeno výše, některé další podrobnosti a fotografie konstrukcí najdete 
na Webu. Na adrese http://physics.mff,cuni,cz/isolpu.bltabory/ardm/home.htm mohou na
jít informace i případní zájemci o další ročník tábora, Mohou také napsat 
na adresu Leoš Dvořák, KDF MFF UK, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2, případně elektro
nickou poštou na adresu Leos.Dvorak®mff.cuni.cz . 
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Pozorování Brownova pohybu místo vyprávění o něm 
Milan Rajko, Matematicko-fyzikálnífakulta UK Praha 

Když jsme v rámci experimentálních atestačních kurzů na MFF UK připravili ukáz
ky mikrozáběrů Brownova pohybu snímaného specielní videokamerou, obrátila se 
na nás řada účastníků se žádostí, abychom tyto záběry zaznamenali a dali je školám 
k dispozici. Důvod je prostý. Jednak přesvědčivá školní demonstrace Brownova po
hybu vyžaduje skutečně kvalitní mikroskop a ani v případě, že ho máme 
k dispozici, není jednoduchá sama příprava pokusu. Navíc představa třicetičlenné 
fronty žáků u mikroskopu musí budit hrůzu jak svou délkou, tak i oprávněnou ne
jistotou, co vlastně bude v mikroskopu soustřeďovat pozornost žáků. 

Dnes vyučující při popisu Brownova pohybu většinou vycházejí jen z podobného 
obrázku, který je uveden výše a který najdeme ve většině učebnic od základních 
škol počínaje a vysokými školami konče. I když žákům či studentům zdůrazníme, 
že na obrázku nejde o trajektorii pohybu brownovské částice, ale jen o záznam jejích 
poloh, dejme tomu v pětisekundových intervalech, sám obrázek svádí k představě, 
že částice poskakuje jako mikroskopická blecha. Není jiná cesta k rozbourání této 
zcestné představy, než skutečné pozorování pohybu částice. 

Mohu Vás informovat, že dnes je tato možnost otevřena prakticky každému, kdo 
vlastní video nebo PC s CD mechanikou, neboť jsme ve spolupráci s profesionály 
dokončili na katedře didaktiky fyziky MFF UK práce na videoprogramu Brownův 
pohyb a alternativně i jeho záznamu na CD-ROMu při výhodných cenových relacích 
(449 Kč). . 
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Pořady zachycují nejen originální, velmi kvalitní tradiční mikrozáběry Brownova 
pohybu částeček tuše, ale i mnohem zřetelnější brownovský pohyb tukových kapi
ček mléka, jejichž kontrastní zobrazení' podporuje zarámování interferenčními 
kroužky. Zachycení Brownova pohybu při nízké a vysoké teplotě (5 oe resp. 95 Oe) 

dokumentuje rozdílnou intenzitu nárazů molekul vody s rozdílnou střední kinetic
kou energií. 

Unikátními pasážemi jsou mikrozáběry Brownova pohybu částeček kouře získané 
originální kouřovou komůrkou a zobrazení malých kapiček olejové mlhy, které 
třaslavý Brownuv pohyb vykonávají během svého pádu k zemi a připomínají tak 
mihotavé usedání motýlku na květ. 

Pro Jy, kdo chtějí pokusy s Brownovým pohybem předvádět v realitě, mohou po
sloužit úvodní sekvence všech mikrozáběrů, na nichž jsou detailně zachyceny pří
pravy vzorků. 

Kromě mikrozáběrů Brownova pohybu a záznamu přípravy experimentů obsahuje 
pořad samozřejmě i kvalitativní modelová vysvětlení pozorovaných jevů. Model 
Brownova pohybu částice ve vodě je počítačová animace. Model pro částici bom
bardovanou molekulami plynu je mechanický - vířící skleněné kuličky rozhýbávané 
nárazy pístu narážejí do kuličky alobalu, která znázorňuje brownovskou částici. 

Videozáznam je jednoznačně didaktickým materiálem, jehož sekvence pro výuku 
mUžeje sami vybírat podle svých časových možností a metodických záměru. Pro zá
kladní školy bych například doporučil ukázat žákům úvodní přípravy pokusů a 
poté jen přiměřeně dlouhou část mikrozáběrů s tuší, mlékem ve vodě a kouřovými 
částečkami ve vzduchu a příslušné modely procesů. Jen pro středoškoláky jsou pak 

r určeny závěrečné sekvence pořadu zachycující Brownův pohyb několika stejně vel
kých kapiček perbunan-Iatexu (0 = 1 firn), látky připravené speciálně pro tento účel. -
Proměřením pohybu takových částic známé velikosti na obrazovce je možné určit 
s přijatelnou přesností (závisící na dostatečně dlouhé době záznamu) Boltzmannovu 
konstantu. Způsob registrace i vyhodnocení záznamu popisuje jak závěrečná pasáž 
videopořadu, tak doplněk v doprovodném tištěném textu, který navíc zahrnuje 
i odvození potřebného teoretického vztahu a ukázky konkrétních výsledků. 

Rozhodně nepředpokládáme, že videopořad Brownův pohyb bude prezentován ja
ko populárně naučný film, který by měli žáci sledovat od začátku do konce jako 
školní kino. Je to ale nanejvýš potřebná školní pomůcka, která Vám pomůže vytvá
řet v hlavách Vašich žáků správné fyzikální představy. Právě to je, domnívám se, 
jeden z hlavních a1ů výuky fyziky. 

Zájemci mohou svůj zájem o popsané didaktické materiály směrovat k rukám autora 
této informace. 
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je velmi kreativní. Proto 
nou an.i nevnímáme. Tak 

zek očekává či co 
zkušeností, které 

trik. Váš mozek UU:"OlVa. 

UK Prahrt 

vní-

vnímá.me pouze to, co náš mo
naší vlastní 

ll10-

ve vzhledu ani 

vv:n,U1311r1 tělesa 

hustotu, menší těleso mělo mít menší hmotnost. Protože však ve 
skutečnosti se hmotnost menšího kv<3.dru rovná hmotnosti téměř celé soustavy, vní-
máme velmi těžký. Nadto držíte kvádr na menší ploše, a musíte jej více 
stisknout. I to k nadhodnocení hmotnosti. 
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Hmotnost minci 

Jak těžké jsou naše mince, 
je zapotřebí k jedné 
ny stačí dvě Protože desetikoruna je větší, těžší a více 
správný odhad nepovede, 

Podržte nad lehce otevřenou rukou svého bankovKu a ho, 
ji chytil, až ji pustíte. Nepodaří se mu to. 

Když oko vidí bankovku padat, dá signál mozku a ten dá ruce .. aby ban-
kovku chytila. Tím však ztratí potřebný čas. Vám se pokus protože příkazy 
pro puštění a chycení bankovky jsou vaším mozkem vyslány současně. vlastní 
reakční schopnost si můžete od pomocníka nechat změřit kartónu rozdě
len)Tm na sedm pruhů o délce 5 cm. má jh10U barvu. Takto "n,.".rpn"r 
karton vám pustí mezi palec a ukazováček níže sevřete, 

tím jste rychlejší. 

Máte 

Zkřižte prostředníček a ukazováček své ruky, položte si je na špičku nosu a 
bujte jimi ze strany na stranu. K svému překvapení budete cítit dva nosy. 

Prsty se teď dotýkají nosu stranami a hlásí to mozku, který 
zkřížení nezaregistrovaL 

Narušené 

Sedněte si ke stolu II zkuste se na něm na 
jednou nohou Nedokážete to, místo 
na papíře nečitelnou čmáranici. Podaří se vám však kreslit kružnici ve směru 
pohybu vaší Zaměníte-li směr nohy, nedokážete to. 

Každá z vašich dvou činností potřebuje tolik soustředění, že prostě nedokážete 
současně. Situace se neliší od té,. žák píše úkol a součas-

hudbu. 

Na čelo si položte bílou kartičku a ..... n,cip""i't" se na Pi, Vaše 
dobně v obrácené 

V np'r"',,"'!,,, situaci ".",nA,m"npt" obrátit směr a začnete 
pěkné. 

Tesl 

bude 

zleva. A 

Požádejte svého pomocníka, se špičkami nůžek rozevřenými asi na 3 cm 
kal vaší Budete cítit pouze jednu špičku. 

Pokus pak může být opakován na částech těla, např. na chodidle, na 

nc-

na prstech Na Pich budete vnímat obě špičky nůžek i málo pootevřených" 
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a snažte se ji zvedat 
u vašeho těla. Po dvaceti seku.ll.dách ať ",,,mf.r,, 

uvolnit. Vaše sama nahoru. 

Je 10 

"tp·in,lf'h sklenic studenou vodou, druhou sklenici vodou vlaž-
Pak ukazováček na dvě minuty 

Dím IJ ruce 

Sbaite kus 

v tomto 

teplé. Poté je oba dejte do vlaL11é vody, 
Co cítíte? Ukazováček ze studené 

na společný 

okem se dívejte 
ruku s dírou 

Pfi"'w~nl-", si list papíru, v jehož levé části nakreslíte křížek a v kolečko vzdále-
né sebe něco více než 10 cm. si levé oko rukou II soustřeďte pohled 
na křížek, kolečko uvidíte jen ze strany. Obrázek pak pomalu a vzdalujte 
od oka. Kolečko najednou zmizL 

Na sítnici je v místě, kde do ní oční nerv, tzv. slepá skvrna, ne-
citlivé na světlo. Všechny obrazy uu!-,aua,i''-' zvenčí na oko v tomto místě jsou 

neviditelné, Můžete tak vidět např. člověka bez 

Na papír nakreslete bod a pak se do 
no podaří. Zkuste totéž, když si 
okem se většinou netrefite. 

snažte trefit hrotem tužky. To se vám snad
oko přikryjete. Při pohledu pouze jedním 

oběma očima můžeme odhadnout hloubku prostoru a vzdálenost tělesa. Oči 
vidí bod a hrot z nichž mozek vzdálenost poměrně dobře 
odhadne. 
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KlamT 

se tak 
okolím. 

a b v následujícím obrázku rovnoběžné? Ano, jsou, pteS!to2:e 

V následujícím obrázku se zadívejte na 
obě v T a řekněte, která 
je delší. Pak se zadívejte na obrázek cy
Hrtdru. Co je větší, jeho výška, nebo šíř
ka V písmenu jsou obě 

Také cylindr má 
i šířku. Přeměřte to, 

jak vás zrak klame. Lidské 
vždy délku svislých 
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Matoud kruhy 
Podívejte se na obě zobrazené sestavy a porovnejte plochy jejich prostředních kruhů. 
Která je větší? Obě jsou stejně veliké. 

Podvědomě srovnáváme střední kruhy s těmi, které je obklopují, a tím získáme do
jem, že pravý střední kruh je větší. 

Zvláštní spirála 
Pozorujte následující obraz. Jistě uvidíte spirálu, což však je klam. Na obrázku jsou 
soustředné kružnice. Přesvědčete se o tom tužkou nebo kružítkem. 

Vaše oko je vlivem černé mřížky v pozadí a záznamem jednotlivých kruhů směro
váno stále do středu obrazu a nemůže dobře sledovat jednotlivé kružnice. 

Obrázky, které neexistují 

Co vidíte na dalších obrázcích? Na prvním z nich vidíte rovnostranný trojúhelník a 
na druhém obdélník. Tyto obrazce jsou dokonce světlejší než jejich okolí. Obrazce 
však neexistují, vždyť vůbec nejsou nakresleny, Tyto fantómy jsou pouze naznačeny 
okolními obrazy a vznikají ve vašem podvědomí. 
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Co je 

Oba 
rozhodnout. 

Jelo 

zvolíte perspektivu, vidíte na 
nebo horni. Podobně máte že 
větším čtvercem, nebo že je za níII1. 

očima. Mezi oběma se nemúžete 

se r,n"",,"ni' na zobrazené schodiště a pomalu 
bílou a obrázkem o 180"" 

6 schodu, 
mělo schodiště 

stěnu černou a sedm schodů. 

obrázek a jej otočte o 180". Jednou je to žena, stařec. Oba ob-
razy nemůžete vidět n;;;pclr" .. , ze směru, ani změnou 

I vědomé očekávání muže vést ke klamu. Pozorujte obrázek, 
je na něm několik úseček na bílém podkladu. však 
v obrázku vědomě vidíte pohárek na ztmavne celá 

mezi úsečkami, a kolem 
světlá hraniční čára. 

ve vašem mozku vám ulehčit nové 
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Následné působení 
Dívejte se 30 sekund upřeně na vlákno tmavé žárovky. Pak se podívejte na bílou 
plochu vedle lampy. Uvidíte bílý tvar žárovky, jasnější než podložený papír. 

Vznášející se prsly 
Podržte asi 30 cm před očima své ukazováčky, které se dotýkají, a dívejte se přes ně 
na protější stěnu. Mezi vašimi prsty se objeví ještě jednou jejich špičky spojené do 
jakéhosi balónku. Ten se dokonce může zcela samostatně vznášet ve vzduchu. 

Když se díváte přes prsty, zaostří se vaše oči na stěnu. Přitom jsou obrazy vašich 
prstů promítány na sítnici tak, že se oba obrazy v mozku nespojí. Každé vaše oko 
vidí špičky prstů dvojitě. Tím vzniká vznášející se fantóm. 

Trojrozměrná grafika 
Postavte svoji hlavu rovně a ve vzdálenosti asi 10 cm před očima si svisle podržte 
obrázek kachňat. Na obrázek se zadívejte rozostřenýma očima a velice pomalu jej od 
svých očí vzdalujte. V určité poloze uvidíte, že kachny nestojí v jedné řadě, že někte
ré z nich jsou mnohem blíže k vám. Podobně kvám z druhého obrazu vystoupí ob
rázek dvou rukou, které chytají velký míč nad nimi. Obojí má stejný vzor jako po
zadí. Budete-li očima pohybovat, obrázky v popředí zmizí. 

a~ ~~ ,_fl. ~!*' ~ -~~ ~ ~ 
... ".. ~ '" "" t" "....". 

It 16 "'6 lt la '6 " " " " ~ - ~ . 

Pozorování takovýchto obrázků, kterým se také říká stereoobrazy, vyžaduje trochu 
cviku. 
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lileríllum: 

[lJ Rainer Wolf: Vom Sinn unci Unsinn der C:hmD,d·o:,,~~" Studium Generale. 
Univer§it~it 1997. 

Unesco; -_ ..... ~-J nl"~A.rln'"h 

1995. 

Fo Aulas a koL: Erstaunliche Z U<I"UJU,WlU'Y 

Weltbild 1997. 

Ernst Zeiler: Kurzweil durch Aulis Deubner, 1984. 
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Jak iednoduše změřit velikost horizontální složky magnetické 
indukce magnetického pole Země 
Emanuel Svoboda, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 

Klasickou metodou měření velikosti horizontální složky Bz zemského magnetického 
pole je metoda tangentové busoly. Je to přístroj (obr. I), který se skládá z kruhové 
cívky o větším středním prúměru 2· r a obsahující malý počet závitů N 
uspořádaných do úzkého svazku. Ve středu cívky je malá magnetka, která se otáčí 
kolem svislé osy. 

Obr. 1 

Před měřením postavíme cívku tak, aby její rovina souhlasila s rovinou 
magnetického polednfku a tím i se směrem magnetky. Protéká-li pak cívkou proud 
I, vzniká v místě magnetky magnetické pole, jehož magnetická indukce B má 
velikost 

Po ·N·[ 
B= , 

2·r 

kde Po = 4 . fr .10-7 N . A -2 je permeabilita vakua. 

Vlivem tohoto pole, jehož vektor B stojí kolmo na horizontální složku Bz zemského 
magnetického pole, se magnetka vychýlí ze své původní polohy o určitý úhel rp a 
zaujme novou rovnovážnou polohu odpovídající směru magnetické indukce Bv 

výsledného pole (obr. 2). Ze vztahu tg rp =: dostaneme po dosazení za B a 
z 

úpravě, že 

Po ·N·] 
Bz=':""::'--

2· r· tgrp 
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<B,>. 

Ve školské 
můžeme měření Bz 

z měděného drátu na obal 

Obr. 2 

změříme rp pro několik hodnot 
Bz a z nich stanovíme střední hodnotu 

busolu, 
solenoid 

vztahu 
·N·[ 
I kde I je délka solenoidu.Pro vvn"!',,t Bz IYUUL.llt:" 

kde k je konstanta sestavené soupravy. 
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nastavíme desítkové hr.,('in."h? 

1. Z odvozeného vztahu 
střední hodnotu <Bz>. 

'" 1,84 .10-4 

~_~ ____ -t ____ ~ ___ 40 __ -r __ 5_0 __ rl __ ~O_~~ 
f--------!'---- +_1_1_5--!,--_16_5_+-2= 330 ! 

25,2 22~ __ ~_22,1 J 
<Bz>",24~T , 

Výsledek je řádově ve shodě s informací, která je v současné učebnici fyziky pro 
gymnázia (Elektřina a magnetismus). V literatuře je zpravidla pro naše zeměpisné 
šířky udávána hodnota Bz = 20 jlT , 
Výhody tohoto zjednodušeného měření vidím v tom, že se prakticky aplikují vztahy 
pro vý-počet B uváděné v učebnicích pro střední školy, vytváří se konkrétní 
představa o řádu B uvnitř cívky pro různé hodnoty proudu a o řádu veličiny Bz. 
V neposlední řadě je to námět pro samostatnou práci studentů včetně navržení 
potřebných a dostupných pomůcek, jejich sestavení v měřicí aparaturu, provedení 
měření a výpočtů a podání návrhů na zlepšení přesnosti měření. 

Uleralum: 

[lJ Friš-Timoreva: Kurs fyziky II. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1953 

[2J Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření. SPN Praha, 1983 

[3] Lepil O., Šedivý P.: Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. Prometheus, 
Praha, 1998 
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Tomáš IiU"il>H'f' nad Nisou 

školního počítačo-

měření zvuku ve školské fyzice většinou na měření 
vzdáleností uzlů a kmiten vlnění, které vzbudí v rezonátoru tón známé 
frekvence. Toto měřeni dobrou znalost vlastností zvukového 
vIněni a bývá tudíž zařazeno ke konci z akustiky. 

prostředích se však student setkává již v prv
ji změřit, většinou navrhne odměřit jistou 

zvukový signál a změřit dobu, za kterou signál vzdálenost urazí. 
metoda v praxi naraZl na přesného měření krát-

časů nebo velkých vzdtíJeností. 

!Jlohu relativně stopek v tomto jednoduchém experimentu plní počítač 
§ měřícím programem (IP COACH, ISES). Dva snímací mikrofony umís-
tíme do co vzdálenosti (lirnitováno připojovacími vodiči a citlivostí mikro-

cca 1-2 m (viz obr. 1). Měřící prostředí nastavíme tak, aby mikrofon Mj 
záznam časového akustického tlaku na obou mikrofonech. Jako 

Z akustického signálu je vhodné volit co nejkratší impuls. Zároveň, chceme-li 
měřit touto metodou i pod vodou, musí zdroj schopen vydávat zvuk i v tomto 
prostředí. Jako funkční a snadno dostupné se osvědčily dvě kávové které 
při úderu tlumíme prsty. 

V bezprostřední blízkosti mikrofonu M1 vyšleme zvukoV'í impulz. Ten ho zazname
ná a spustí celé měření. Mikrofon M2 impulz zaznamená s jistým zpožděním, které 
je možno z průběhů odhadnout (viz obr. 2). Změříme vzájemnou vzdále-
nost mikrofonů a odhad zvuku. Pro měření ve vzduchu na ob-

rázku 2 je d = 133 cm a LIt = 4 m:>, tedy v=330m· S-l. 

Stejné měření i vodou. Mikrofony je potřeba chránit před vlhkostí a 
nesnížit citlivost, k čemuž postačí dětské gumové nafukovací balónky. 

Vzhledem ke systému IP COACH by měla být nádoba na vodu dlouhá 
1 m, aby naměřený čas alespoň 1 ms. Dovol.ují-li to rozměry nádoby, je 

měřit ve vzduchu i vodě ve stejné vzdálenosti mikrofonů obr. 3). Pro vo-

du obdržíme hodnoty d = 133 cm, LIt '" 1 ms, tedy v'" 1300 m· S-I. 

rozdíl mezi rychlOSTI zvuku ve vzduchu a vodě je poměrně 
Zároveň lze se nad časovými pi'uběhy rozvinout diskuzi o změnách tvaru sig-

nebo útlumu zvukového vlnění při šíření prostředím. 
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Obrázek 1: 

Obrázek 2: 

53 



Veletrh 

aL t 
( IIIPa) 

54 



Stanislav 

AMAVET založen 
a mládeže ve volném 
14: center ptO děti Zl rnládež, která 
Hlavními vzdělávací činnosti 

modelářství. Dále 
zeních pro 

Veletrh učitelů 

vědeckotechnickou činrlOst dětí 

zřizovatelem 

lidí. 

středoškolské mládeže. 
zúčastnit se 

od roku 1987 a v po
letech se soutěže měli možnost prezentovat v Amarmo v USA, 
v roce 1997 se mezinárodc"Ú konala. v v Africe, v roce 

Puebla. Na 
záštitu nad touto 

soutěží. 

v vv"t""v vě(:!ec:korec:hr;lÍd;ýc'h nr,,;p]d·t, mláde-

Představitelé AMA VET Mezinárodního 
hnutí vědeckotechnické činl1,ost1 ve volném čase MUSET, které 
(w,,",,·ni"M'pze 40 zemí 

GUii"""UU do za-

roce 1992 založena informační síť pro mládež ADAM a 
",,.{,fP?,"'T,1 program Mládež a informační s celostátní a 

maximálním úsilím je možné 
centrech, AMA VET v 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Klíčovou úlohou každé prosperující firmy nebo ústavu je vyhledávání špičkových 
odborníků, kteří jediní mohou zajistit konkurenceschopnost a ekonomickou per
spektivu. Znamená to přejít v oblasti lidských zdrojů od dosavadního pasivního vy
čkávání k aktivní práci s mládeží, dokázat nejen spolupracovat se školami všech 
stupňů, ale využít i fenoménu volného času k získávání hlubšího zájmu o tvůrčí 
práci ve vědě, výzkumu, konstrukci, organizaci výroby apod. 

Vedle sponzorské podpory sportu a kultury patří podpora vzdělávacích aktivit 
mládeže k mimořádně závažným oblastem, kterým většina velkých společností ne
věnuje zpravidla žádnou pozornost. 

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMA VET, Bubenská 6. 170 00 Praha 7 

tel.: 02/667 102 46, tel/fax: 02/667 103 63, E-mail: amavet@mbox.voI.cz 
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Veletrh ndpadu učitelu fyziky 

Klub IMAYET při gymnáziu Ústavní, Praha 8 
. Julius KoZin, Gymnázium Ústavnf, Praha 8 

Klub AMA VET při gymnáziu byl založen 1. listopadu 1996 a sdružuje děti, mládež 
a dospělé převážně z Prahy 8 s cílem rozvíjet tvůrčí schopnosti v oblastech vědy, 
techniky, ekologie a dalších oblastech, a to především ve volném čase. 

Konkrétně rozvíjí tyto činnosti: 

1. Vzdělávací: Pořádání celoročních i krátkodobých kurzů v oblasti fyziky a vý
početní techniky. Pořádání soutěží s vědeckotechnickou a ekolo
gickou tematikou. 

2. Informační: Zajištění informovanosti o Činnosti AMA VET pro všechny institu
ce i jednotlivce. 

3. Metodickou: Příprava vlastních vedoucích, pořádání seminářů a zpracování 
metodických pokynů pro práci s mládeží. 

Klub je základním článkem sdružení AMA VET s právní subjektivitou a statutem 
centra vědeckotechnického a ekologického vzdělávání. 

V roce 1999 vstoupil náš Klub do třetího roku své existence. V tomto období svoji 
činnost kvalitativně i kvantitativně rozšířil. 

Klub zvýšil počet svých kroužků (kroužky fyzikálních projektů, fyzikálních pokusů, 
kroužky výpočetní techniky) a počet členů vzrostl na sedmdesát čtyři. Kromě stu
de~tů gymnázia začali kroužky navštěvovat i žáci z jiných škol. Kromě svých dlou
hodobých systematických činností začal Klub pořádat i krátkodobé akce pro žáky a 
studenty z celé Prahy. Lze očekávat, že podobným způsobem se působení Klubu 
bude rozšiřovat i v dalších letech. 

Naše aktivity přinesly také prohloubení našich vztahů se zahraničními partnery, 
především z Ecole élémentaire Paul Bert ze Sens ve Francii. 

Klub organizuje soutěž ,,0 klobouk kouzelnľka Pokust6na", která je určena jednot
livcům či dvojicím žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročnľků víceletých 
gymnázií celé Prahy. Žák (nebo žáci) si připraví pokus s jednoduchými pomůckami 
na jakékoli téma (mechanika, optika ap.). Pokus musí umět doprovodit slovním ko
mentářem. Na přípravě se mohou podílet i rodiče a učitelé. Postoupivší ze školních 
kol se utkají ve finále, které probíhá formou zábavného dopoledne na našem gym
náziu. Porota složená z učitelů a studentů hodnotí správnost výkladu, šikovnost při 
provádění pokusů a originalitu. Vítěz soutěže se v letošním roce zúčastnil vědecko
technického poznávacího zájezdu do Švédska. Cílem soutěže je porovnání získaných 
vědomostí a dovedností žáků netradičně, hravou formou. Přínosem je zvýšení zá
jmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj or
ganizačních schopností. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Klub pořádá vědeckotechnické zájezdy do zahraničí. V roce 1997 jsme vycestovali 
do Švédska, 1998 do Francie a v letošním roce opět do Švédska. Pravidelně cestuje
me na výstavu Invex v Brně. 

Klub se účastní mezinárodních výstav vědeckotechnických projektů mládeže 
"Mládež, věda a technika", které organizuje OFAJ (německy DFJW) neboli Fran
couzsko-německý úřad pro otázky mládeže. V roce 1997 probíhala v Drážďanech 
(SRN) a náš Klub se účastnil s projektem "Balón". V roce 1999 proběhla v Toulouse 
(Francie). AMA VET se zúčastnil s osmi projekty ve výstavní části akce. Z tohoto 
počtu patřili dva projekty našemu Klubu a na dalších dvou jsme se podíleli. Zú
častnili jsme se s projekty "Balón" a "Bezdrátový způsob přenosu informace". Po
díleli jsme se na třístranném (ČR, Francie a Německo) projektu zabývajícím se 
tvorbou společných WWW-stránek a výměny informací. A horkou novinkou je 
účast na ekologickém projektu "Výzkum obsahu těžkých kovů u dřevokazných 
hub". 

Uplynulá léta byla pro nás velice úspěšná a potvrdila smysl existence Klubu jako 
jedné z iniciativ organizujících volný čas mládeže. Myslíme si, že jsme významně 
obohatili nabídku činností v regionu Prahy 8. 

Centrum vědeckotechnického a ekologického vzdělávání 

tel.: 02/8554882, fax: 02/8542635, E-mail: kamus@gy-ustav.fido.cz, 

http://www.kamus.cz 
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Veletrh 

Klub pořádá vědeckotechnické zájezdy do zahraničí. V roce 1997 jsme vycestovali 
do Švédska, 1998 do Francie a v letošním roce opět do Švédska. Pravidelně 
me na výstavu Invex v Brně. 

Klub se účastní mezinárodních mládeže 
"Mládež, věda a technika", které organizuje neboli Fran-
couzsko-německý úřad pro mládeže. V roce 1997 probíhala v Drážďanech 
(SRN) a náš Klub se účastnil s projektem "Balón". V roce 1999 proběhla v Toulous€: 
(Francie). AMAVET se zúčastnil § osmi ve výstavní části akce. tohoto 
počtu patřili dva našemu Klubu a na dvou se Zú-
častnili jsme se s projekty "Balón" a "Bezdrátový způsob přenosu Po-
díleli se na třístranném Francie a Německo) projektu zabývajícím se 
tvorbou společných W\i\lV\1-stránek a výměny informací. A horkou novinkou je 
účast na obsahu těžkých kovu u 
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léta byla pro nás velice úspěšná a smysl existence Klubu 
z iniciativ organizujících čas mládeže. Myslíme si, že jsme ""7n"1IT1,np 

obohatili nabídku činností v 8, 

Centrum vědeckotechnického a ekologického 

tel.: 02/855 48 82, fax: 02/854 26 35, E-mail: 

http://www.kamus.cz 
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Práce Q-klubu v Příbrami 
Petr Prause, Q-klub Přfbram 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Q-klub AMA VET Příbram je centrem vědeckotechnického vzdělávání a ekologické 
výchovy mládeže ve volném čase. Q-klub je jedním ze základních článku Asociace 
pro mládež, vědu a techniku AMA VET. 
Hlavní okruhy činností: 

Zájmové kroužky pro děti a mládež z blízkého okolí pořádáme v odpoledních ho
dinách ve všední dny. Převažují kroužky počítačové (týdně 10 až 14), kroužky me
chatroniky (4 až 6), dále organizujeme kroužky elektroniky, rybářské, kaktusářské, 
novinářské, astronomické, výtvarné a jiné. 

Internetová učebna s odborným personálem je veřejnosti k dispozici ve všední dny 
od 10 do 20 hodin (mimo dobu, kdy jsou v ní pořádány. zájmové kroužky), v sobotu 
a neděli od 14 do 20 hodin. 

Dopolední akce "Den v Q-klubu" pro školy, a dále akci pro rodiče s dětmi "Neděle 
v Q-klubu" pořádáme v průběhu celého školního roku. Zaměřujeme se zejména na 
obnovitelné zdroje energie, zdravý životní styl a výpočetní techniku. Nedávno byla 
v Q-klubu k těmto účelům vybudována Ekologická laboratoř s modely tepelných 
čerpadel, slunečními kolektory, větrnými a vodními generátory. 

Regionální soutěže a výstavy vědeckých a technických projektů mládeže "QUI
DEX" pořádáme vždy v březnu. Na ně navazuje Národní finále, které pořádá ústře
dí AMA VET ve spolupráci s Akademií věd. Nejlepší soutěžící postupují do meziná
r09ních soutěží ES! nebo ESE. Cílem je vyhledávat mezi mládeží talenty a orientovat 
je na vědecká povolání. 

Internetový týdeník IIQuido Magazín" (http://www.quido.cz) vydáváme již od 
1. 12. 1997. V Quido magazínu publikujeme naše zkušenosti ze zájmových činností, 
zveřejňujeme nejzajímavější projekty studentů a současně nabízíme náměty dalším 
soutěžícím, přinášíme reportáže z akcí a též zajímavosti z historie vědy a techniky. 

Připravujeme Informační centrum pro mládež a Galerii mladých projektů. 

V průběhu školního roku 1998/99 se našimi členy stalo 788 osob, v naprosté většině 
se jedná o děti a mládež. Našimi členy se však stávají i lidé duchodového věku; pra
cují u nás jako lektoři, popř. se seznamují s Internetem apod. 

Historie Q-klubu začíná v roce 1971, kdy na jedné příbramské škole začal pracovat 
Kroužek elektroniky a radiotechniky. Postupně se rozrostl až na Stanici mladých 
elektroniků, kdy přibyla řada kroužků výpočetní techniky a robotiky. Od roku 1988 
došlo k dalšímu rozšíření a vzniklý Okresní klub vědeckotechnické činnosti mládeže 
již v sobě zahrnoval i botaniku, chemii a další činnosti. Od roku 1987 vznikala v Pří
brami budova podle představ našich pracovníků, určená speciálně pro potřeby prá
ce s mládeží ve volném čase, - dnešní sídlo naší organizace. V roce 1990 se pracov
níci klubu přihlásili za členy Asociace AMA VET. Klub jsme na návrh dětí přejme
novali na Q-klub (Q je z anglického "quality"). 

tel/fax: 0306/27175, e-mail: qklub@mbox.speed.cz, http:/ /www.quido.cz 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

To neilepší Z Pokustóna 
Julius KoUn, Klub AMA VET při gymnáziu, Ústavnf 400, Praha 8 
Václav Votruba a žáci Karel Hájek a Vladislav Janeček, Základnf škola, Palmov
ka 468, Praha 8 

, 
Anglický lékař, básník a přírodovědec Erasmus Darwin (děd Charlese Darwina) 
kdysi prohlásil: "Pošetilý je člověk, který se nikdy v životě neodvážil udělat nějaký po
kus." Tato myšlenka je aktuální i v dnešní době. Experimentální činnost totiž umož
ňuje vnímat svět pomocí smyslů, kterými je obdařen každý člověk. Tento způsob 
vnímání je pro lidského jedince přirozený a většinou i příjemný. 

Touha po porovnání způsobů, kterými lze pokusy provádět, nás vedla k uspořádání 
soutěže ,,0 klobouk kouzelníka Pokustóna". Toto klání pořádá náš Klub AMA VET 
při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 - Bohnicích. 

Pravidla jsou jednoduchá. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovída
jících ročníků víceletých gymnázií) celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými 
pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika apod.). Pokus musí umět doprovo
dit slovním komentářem. S přípravou jim mohou pomoci rodiče i učitelé. 

V roce 1998 probíhala soutěž jednokolově. Přihlášení účastníci se dostavili na finálo
vé klání, které bylo odstartováno v pátek 27. 3.1998 od 9.00 ve fyzikální učebně na
šeho gymnázia. Na účastníky čekalo dopoledne plné zábavy a hlavně pokusů. P-ěti
členná porota složená z učitelů i studentů naší školy hodnotila (bodové rozpětí O až 
10) správnost výkladu, šikovnost při provádění pokusů a originalitu nebo chcete-li 
nápaditost. Přítomní měli možnost zhlédnout 20 dvojic a 7 samostatně vystupujících 
se zajímavými pokusy z různých oblastí fyzikální a chemické vědy. Své zástupce 
vyslaly ZŠ Palmovka, ZŠ Kuncova, ZŠ Klausova, ZŠ Molákova, Gymnázium Tho
mase Manna Slovanka, Soukromé gymnázium "Pod Vyšehradem" a zastoupeno 
bylo i naše gymnázium. Z průběhu byl pracovníky společnosti TES Litvínov pořízen 
i příspěvek do kabelové televize. 

Program byl zakončen kolem 13.00 vyhlášením výsledků. Porotu zaujala pestrost 
pokusů a vysoká kvalita jejich provedení i prezentace. Někteří soutěžící pronesli 
komentář k pokusům dokonce ve verších. 

Vítězové prvního ročníku: 

1. Karel HÁJEK ZŠ Palmovka 468 

2. 

3. 

Vladislav JANEČEK 

Ondřej RADIL a Ondřej KAŠPAR 

ZŠ Palmovka 468 

Soukromé gymnázium "Pod 
Vyšehradem" 

Druhý ročník soutěže ,,0 klobouk kouzelníka Pokustóna" probíhal dvoukolově. 
V prvním (školním) kole se soutěže zúčastnilo celkem 173 studentů z 24 pražských 
škol a do finále jich postoupilo 44. 
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2.

ve učebně našeho 
v ioňském roce. Přítomní shlédli 13 dvojic a 

12 samostatně 

Vítězové druhého ročníku: 

Vladislav 

2. 

3. 

Prvni cenou 

Palmovka 468 

Kuncova 1580 

Soukromé eK:Og"vmI1 
Nad Vodovodem 460í81 

do ""","'rl',"'" 

Pokus ,,0 pohybu 
trochu 
Pokus "Hoření síry 
v 

Pokus "Model říze
světlem/! 

na laserovou show "lVíěsíční sen" do Planetária hl. m, 

Třetí cenou exkurze do ústavu AV pro celou třídu. 

Palmovka: Tajemná baňka 

Plechovka, na kterou obrázek). 

Použití: Plechovku napL'1íme zčásti předehřátou vodou (např. 
ce) a zahříváme nad kahanem. 

varné konvi-

se která uniká z plechovky. Na základě zákona akce a reak-
ce zákona zachování hybnosti) se plechovka roztočí. 
Toto zai'ízení ve starém Egyptě a vynález se připisuje Heronu 

stol. n. l.). o Heronovu baňku, která byla jedním 

2, Vladislav Janeček, ZŠ Palmovka: O trochu 

Díly stavebnice Merkur, baterie 4,5 V, motorek z gramofonu, novi-
gra,mC)rOlrlmrá deska. 

Použití: Z dílť] stavebnice Merkur sestavíme otáčivou část která bude 
slouží kuželovitá, "trouba" vytvoře .. 

ná z novin a ve vrcholu n"nnir+"" která je 

historie 
Gottem, 

61 



Veletrh 

ekologlc~ou 

Ivana Holubcová, sdruženi Tereza, Praha 

Občanské sdružení Tereza je nezávislá organizace, která se věnuje životnímu pro
středí, výchově dětí a osvětě veřejnosti. Pro všechny zájemce zajišťuje pestrou paletu 
programů, které spojují odbornou, výchovnou i rekreační činnost do atraktivního 
celku. 
Programy sdružení Tereza se staly nedílnou součástí činnosti více než 1 000 škol, 
kroužků, oddílů, rodin a jednotlivců po celé České republice. Jen školních projektů 
se dlouhodobě účastní přes 18 000 dětí. 

Hlavní oblasti činnosti: 
.. vzdělávací a informační středisko "Labyrint světa a 

v Praze 1 
.. školní a ekologické projekty pro učitele z celé ČR 
• klub Tereza pro zájemce všeho věku z celé ČR 
" akce pro školy a veřejnost v Prokopském údolí 
Ol vydávání a prodej pomůcek pro poznávání přírody 

ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY 

- Progra.m GLOBE 

srdce" v Haštalské ulici 

celosvětový projekt spojující úsilí studentů a vědců při studiu životního prostředí 
planety Země. Studenti na všech kontinentech provádějí přírodovědná měření a po
zorování, která jsou zpracována s použitím satelitních snímků NASA. 

- Modré z nebe 
již od roku 1991 každému umožňuje měřit kyselost dešťů, zkoumat výskyt lišejníků, 
sledovat přízemní ozon a šetřit energií. 

- Přes tři do života 
obsahuje množství námětů ke zlepšení našeho životního prostředí: k úsporám ener-

nakládání s odpady a ozeleňování. 

- Kde končí Evropa? 
je nevšední pátrání v minulosti člověka, rodiny, obce a okolní krajiny, které oboha
cuje přítomnost. 

- Jak se 
projekt zkoumá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK zdravotní stav smr
kových porostů 

- Les ve škole 
nabízí objevné výpravy školy do lesa a lesa do školy. 

-. Všeho s mírou 
projekt spojuje síly a možnosti všéch vyučovacích předmětú pro řešení problémů tr
vale udržitelné spotřeby. 

Pro učitele fyziky je vhodný zejména pod projekt Modrého z nebe "Energie" a pro
jekt Globe. Náměty najdete i v projektu "Všeho s mírou". 
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Ivana Holubcová, sdruženi Tereza, Praha 

Občanské sdružení Tereza je nezávislá organizace, která se věnuje životnímu pro
středí, výchově dětí a osvětě veřejnosti. Pro všechny zájemce zajišťuje pestrou paletu 
programů, které spojují odbornou, výchovnou i rekreační činnost do atraktivního 
celku. 
Programy sdružení Tereza se staly nedílnou součástí činnosti více než 1 000 škot 
kroužků, oddílů, rodin a jednotlivců po celé České republice. Jen školníc:.h projektů 
se dlouhodobě účastní přes 18 000 dětí. 

Hlavní oblasti činnosti: 
.. vzdělávací a informační středisko "Labyrint světa a 

v Praze 1 
.. školní a ekologické projekty pro učitele z celé ČR 
• klub Tereza pro zájemce všeho věku z celé ČR 
" akce pro školy a veřejnost v Prokopském údolí 
Ol vydávání a prodej pomůcek pro poznávání přírody 

ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY 

-Progra.m GLOBE 

srdce" v Haštalské ulici 

celosvětový projekt spojující úsilí studentů a vědců při studiu životního prostředí 
planety Země. Studenti na všech kontinentech provádějí přírodovědná měření a po
zorování, která jsou zpracována s použitím satelitních snímků NASA. 

- Modré z nebe 
již od roku 1991 každému umožňuje měřit kyselost dešťů, zkoumat výskyt "'"""'il"".', 
sledovat přízemní ozon a šetřit energií. 

- Přes tři do života 
obsahuje množství námětů ke zlepšení našeho životního prostředí: k úsporám ener-

nakládání s odpady a ozeleňování. 

- Kde končí Evropa? 
je nevšední pátrání v minulosti člověka, rodiny, obce a okolní krajiny, které oboha
cuje přítomnost. 

- Jak se mají 
projekt zkoumá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK zdravotní stav smr
kových porostů 

- Les ve škole 
nabízí objevné výpravy školy do lesa a lesa do školy. 

-, Všeho s mírou 
projekt spojuje síly a možnosti všéch vyučovacích předmětú pro řešení problémů tr
vale udržitelné spotřeby. 

Pro učitele fyziky je vhodný zejména pod projekt Modrého z nebe "Energie" a pro
jekt Globe. Náměty najdete i v projektu "Všeho s mírou". 
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SI O L""_"',U'A">.U A INFORMACE S PŘIHLÁŠKOU DO KLUBU: 

Sídlu: 
TEREZA, sdružeIÚ pro C"" .. m,-'M"'_"'~'U """II..,.",,, 

světa a srdce", 
Tel: 24 81 30 17, Fax:24 81 91 61 
Adresa pro korespondenci: TEREZA, P. O. Box 77,11001 Praha 1 
Email: .httF//www.terezango.cz 

hraní a pozorování také něco nového dozvěděly, 
pro ně Tereza 

ve vodě či 

Veškeré VU!";Ht"~<-·C, 
spělým 

víc vám bude moci nabídnout také 
SI O 

KLUB TEREZIi. 

informováni o 
d€lat se životním ,.,r,,,di',,,rl 

1999 měl klub Tereza 2200 členů. 
Tereza kll. hn,v\, 7r1·r,,"<'o'" 

ka. 

a 
něco 

v tom ráda pomáhá. Začátkem roku 

Kronika a pro menší děti Stonož-

"'''''IJ VH",,, světa a srdce" 
v Haštalské 17, Praha 1 nabízí od září 1999 tvořivé programy pro 
školení, informace a o životním pro 
Součástí 

2. Osvětové centrum - zaměření na děti fl mládež, 
§ aktivním zkoumáním stavu a 

ctenství institucím v oblasti 
s atd, 

4, 
k 
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Marcela 1'-0'"",rHLUUU. 

Určite ste už počuJi 
ktorf si na seba 

STU Bratislava 

schopnosťamí". Mám na rudí, 
DrE!dr!1etv Tieto na nich ostanú visieť, hod 

n;,'ktnnJrh prípadoch ide aj o predmety B hmotnosťou 

niekolko desiatok Je v tom trik alebo 
BÚ títo Yudia naozaj zázrační? 

Či máte tieto "zázračné schopnosti", sa mažete 
aj na koži. Stačí si opah'ne napl'. pra·· 
vítko na čelo. Ak Vám ostane na čele akoby pri
lepené, aj ked hlavu mierne predkloníte, máte dokaz, že 
za nie sú zázračné schopnosti. 

Ale čo vy ostatní, čo sa bojíte podrobiť skúške svoje 
schopnosti! V nasledujúcich riadkoch nájdete návod, ako Ba nie celkom 
na vlastnej koži, ale iba na vlastně oči, presvedčiť o podobnom jave. 

~st~ 

potravinárska fólia, rám, sklenený tani.erik, 
antikorová lyžica, kovové pero, 

JJ"...,,,,,vva krabička, drevená cemzka. 

Na fubovolný rám (na tieto účely mažeme použit aj hrniec, tortovú formu atd. alebo 
stačí pomoc dvoch šikovných rúk), natiahnite potravinársku fóHu tak, aby bola na
pnutá. O tom, že to musí byť práve potravinárska fólia, sa dozviete neskol'. 

Napnutú fáHu dajte do vodorovnej.polohy a položte na ňu Iahší sklenený tanierik. 
Pomaly fóHu spolu s tanierikom preklopte až do zvislej polohy a pozorujte, kecly ta
nierik odpadne. Podobne to vyskúšajte aj s nožničkami, antikorovou kovo

,...~n",,.r,,,rm krabičkou, drevenou ceruzkou. Samozrejme mažeme pokus 
napr. s igelitovým sáčkom. 
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Pozorovanie: 

Vysvetlenie: 

Veletrh nápadů uatelů fyziky 

Sklenený tanierik ostáva na fólii pri jej preklopení až do 
takmer zvislej polohy. Potom sa už na nej neudrží. Od
delí sa od nej a padne. Podobne sa správa aj pomeme 
ťažká antikorová lyžica, nožničkya kovové pero. 

Inak sa ale správa papierová krabička, ktorá sa zošmyk
ne z fólie už pri malom odklonení sa z vodo rovnej polo
hy. Takéto správanie možno pozorovať aj pri drevenej 
ceruzke. 

Zohráva úlohu magnetizmus? 

V prvom momente nás pTi sledovaní vystúpenia človeka "so zázračnými schopnos
fami" može napadnúf (kedže si viičšinou tito Iudia kladú na seba činky a podobné 
ťažké kovové predmety), či to nejako nesúvisí s magnetizmom. Mám 'tým na mysli 
magnetizmus Iudského tela. Keďže v tele človeka sa neustále šíria elektrické vzru
chy, v dosledku toho v jeho okolí vzniká magnetické pole. Túto prvotnú predstavu, 
pri hladaní príčiny, o magnetickom poli možno ale hned vylúčiť, ked si uvedomíme, 
že to funguje aj s plastovým pravítkom. 

Aj v našom pokuse sa na fólii udrží nielen kovový predmet, ale aj napr. sklenený ta
nier. Magnetickú podstatu tento jav teda nemá. 

V čom vlastne spočíva ochranná funkcia fólie? 

Skúsme sa pýtať, prečo sa potravinárska fólia správa inak ako 
igelitový sáčok. Prečo sa potravinárska fólia používa na 
ochranu potravín? Jej vlastnosťou je, že je schopná velmi dob" 
re priInúť na potraviny, a tak ich chrániť pred pokazením. 

Z nášho hradiska je doležitá skutočnosť, že fólia dokáže pri
rnúť na potravinu tak, že sa vytlačí takmer všetok vzduch na
chádzajúci sa medzi ňou a potravinou. 

A čo medzimolekuláme pllsobenie? 

Daný poznatok by sa mohol na našom pokuse interpre
tovať takto. KeĎŽe priInavosť medzi materiáImi závisí 
výlučne od týchto materiálov, niektoré materiály k sebe 
dokážu priInúť a iné nie. 

V prípade priaznivého výberu (napríklad fólia a sklene
ný tanier) prHne fólia na tanier tak, že vytlačí takmer 
všetok vzduch, ktorý sa nachádza medzi nimi. Vzdiale
nost medzi materiálmi sa može zmenšit až na moleku
lámu úroveň. Nie je teda dovodu, aby sa neuplatnili 
príťažlivé medzimolekuláme sily (ich polomer sféry po-
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sobenia je rádovo až medzi molekulami oboch materiálov, Tento prípad 
"priaznivej prHnavosti" je typický pre hladké povrchy, čo spfňajú aj sklenený tamer 
aj kovové pero, 

ného dole, 

V prípade pórovitých materiálov, fólia na tieto ne
može tak dokonale prHnúť. Medzi fáHou a takýmto 
materiálom ostane vzduch a vačšia vzdialenosť, kto
rá bráni molekulám oboch materiálov vzájomne na 
seba tak sUno posobiť, Vzdialenosť medzi moleku
lami oboch materiálov je taká veTká, že sa už nepre
javí medzimolekuláme posobeni.e, 

Takéto správanie vykazuje papier aj drevo. Z toho 
dovodu sa papierová krabička i drevená ceruza ne
udržia na naklonenej fólii a pod vplyvom gravitač-

Príčinu, sa niektoré veci udržia na fólii a iné nle, treba hIadať '10 vzájomnej 
prHnavosti oboch materiálov. na predmet, ktorý je na fólii, posobí aj 
gravitačné Zeme, To že sa predmet na fólii v polohe (v našom 
prípade '10 zvislej polohe) už neudrží, prevládne sila gravitačná nad silou priIna
vosti a predmet sa zosunie z fóHe. 

Podobne to zrejme ftmguje aj s prikladanými na Iudské telo. To, že nie
ktorí rudia sú schopní udržať na sebe r6zne predmety a iní nie, íe zrejme ukryté 
v "kva!ite ich povrchu", teda kože, Aj vy patríte medzi "zázračných" ludí? Vyskú
šajte si to! 
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Marcela Stavebná fakulta STU Bratislava 

Pomllcky: 
tenká ihlica alebo špajdIa, pravítko, 2 rórky z toaletného papiera, dobrý dych alebo 
fén. 

Refllizóda: 
Na jednu z rúrok z toaletného papiera urobíme pomocou pravítka a ihly dve rovno-
bežné va vzdialenosti asi 5 cm. V týchto.ryhách zahneme rúrku tak, 
aby výsledný tvar bol Potom takto vzniknutý polvalec aj rúrku prepich-

-I 
--i--1~ 

I 

neme cez stred na ihHcu. Fénom alebo vlastným dychom fúkame na dolnú alebo 
hornú časf rúrky a!ebo polvalca. 

Pozorfmmie: 
Kecl fúkame na rúrku, pozorujeme jej roztočenie. Pri fúkanÍ sa polvalec v prúde 

vzduchu melen otáča, ale aj posúva. Koná ako rotačný, tak aj translačný pohyb. 

Vysveilel1ie: 
Ani cirka 

RúrKa sa roztočí, kecl na ňu fúkame. Časť pohybujúceho sa vzduchu naráža na fór
ku a časť vzduchu rúrku obteká. Na roztočeníe rórky je podstatný práve narážajúci 
vzduch, Keby sme fúkali na stred fúrky, vzduch by naráža! rovnako na rúrku nad 
osou otáčania ako aj pod osou. Rúrka Si'! neroztočila, Samotná sila narážajúceho 
vzduchu nestačí na roztočenie, Rúrku roztočí vzduch nie silou, ale momentom sily. 

toho dóvodu musíme fúkať na n:'!rku v hornej alebo dolnej častL Skúsme, čo sa 
stane, ak budeme fúkať dovnútra valca. Prečo sa neroztočí ani teraz? 
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BernouIHho rovnic" 

Možno si ešte "r"r.rr",,,"·i"·rr1.~ na matematické Bemoulliho rovnice: 

+ 112' 

kde hustota vzduchu 

Vl prúdenia vzduchu okolo polvalca 

Pl je tlak vzduchu okolo rovnej polvalca 

'V2 rýchlosť vzduchu okolo časti 

P2 je tlak vzduchu okolo častl polvaka. 

Na obrázku je znázornené obtekanie vzduchu okolo rúrky aj 

v, p 

v, P 

Stretnutie. 

musí 
okolo 

Vl, Pl 

zvrchu). 

sa 
vzduch 



Že Vám tento 

Veletrh učitelů fyziky 

Rozdiel tlakov okolí polvalca je zodpovedný za 
jeho "útek do strany". Totiž podtlak vzniknutý na 

st!ane sposobí nasávanie. 
Tomuto nasávaniu sa nevyhne ani polvalec, 
je ťahaný dobo ku, smerom 
k častL 

niečo pripomína? 

lietadlá mažu Hetať práve vdaka rovnakému princípu a platnosti Bernoulliho 
rovnice. Nad zaoblený-m krídlom s profilom, podobným nášmu 
polvaku, vzniká podtlak, ktorý udrží I'ažké lietadlá vo vzduchu. Samozrejme, že fé
nom na lietadlá nikto nefjka. efekt kecl Sil my s lietadlom po
nVlml1lp""" 'loči stojacemu vzduchu. Vidíte, všetko je relanvne. A o te6rii relativity 
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Martin fakulta UK Bratislava 

čo jeto kOl:eŠl>O:!1,del seminár 

Jednou z foriem súťaží je korešpondenčný seminár. Jeho názov je odvodený od toho, 
že prebieha korešpondenčnou formou: žiak dostane zadanie, do istého času 
vedzme Bl ich opra-

tom SBl Hši od olympiády, kde spatná vazba, komentáre 
k jednotlivým Takto prebehne viacej kol/sérií, po ktorých nasleduje záve-
rečné sústredenie pre najlepších riešiteIov. To je spravidla aj najvačšia motiváda. 

semináre na Sl.ovem,ku 

Na Slovenksku sa organizujú 3 základoškolské fyzikálne semináre (FYKUS, P!KO
FYZ, a jeden (FKS). Na Matematicko-fyzikálnej fakulte organizu
jeme dva z nich: FYKUS 6 rokov a FKS 13 rakovo Obidva majú spravidla 200 ríeši
tefov. leh formu si možte na WWW-stránke, teraz sa zamerill.me na štruktú
ru úloh 

H"UU"",Ui''','''Y seminál' FKS 

typom úloh sú odhady a kva1itll.tívne Vii.čšinou sÍl to problémy 
z praxe a nnrm.m,,," S realitou. 

.. Odhadnite chOdzi. 

" S akou frekvenciou kmitá zaoceánsky parník? 

Pri rýchlosti vetra může ešte človek nemu kráčať? 

~ Ako dlho trvá 

Prečo je pena na 

" Prečo sa 

Slnka na severnorn póle? 

a ozrejmenie si základného učiva 
(zákony zachovania, rotačný po-

od z bežne dostup-

model. Tieto 

blela, aj kecl je pivo farebné? 

Prečo zjazdové nie je nutné voskoval? 

., Prečo sa v idúcom aute krúti volantmu Iahšie ll.ko v stojacom? 

za:raciuíerrle občas experimentálne ú-
mrh"'<fp"i" nn,m,')rleMm a 5a uskutočniť aj 

.. účinnosť 

@ V vzdialenosti vidíme stretať Sll. M.Jl<1I'"K:t: 

zvuku, 
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Základoškolský seminár FYKUS 

FYKUS nie je striktne fyzikálny seminár, je to skor všetečný seminár o zaujímavých· 
vecíach okolo nás, nad ktorýnti sa oplatí zamyslieť. Touto formou sa snaží podporo
vať kritické myslenie a prirodzenú zvedavosť, ktorú niekedy škola potláča. 

Častým typom príkladov bývajú úlohy typu "ako vecí fungujú", napr. 

• Ako funguje sťahovacía roleta? 

• Zistite, ako ful1.guje mechanizmus vo vnútri viacfarebnej zubnej pasty. Ako sú 
tam tie farby usporiadané? 

• Ako funguje samonavíjací pás v aute? 

• Ako funguje mechanizmus zatvárania očí v bábike, ktorá ich zatvára vždy; keď 
ju položíme na chrbát? 

• Ako funguje šijací stroj? Predsa keď chcem spraviť steh, musím prevliecť ihlu 
zhoda nadol, dole ju uchopit, prevliecť ju zdola nahor a uchopit ju' hore. Ako to 
len robí ten šijací stroj? 

Pochopitelne, nevyhýbame sa ani "príkladom", hocí viičšinou majú kva1itatívny cha
rakter a doraz na pochopenie fyziklálnej časti problému. Tu sú niektoré príklady: 

Vždy keď je vonku 30°C, je mi teplo. Ale veď rudské telo má 37°C, tak by ma ten 
vzduch mal chladiť! No nie? 

• Prečo drevo pri horení praská? Čo je zdrojom tohto zvuku? 

• Prečo Iudia zaviedli dátumovú hranicu? 

• c Ludia si kedysi mysleli, že Zem nemože byť gulatá, lebo Iudia, žijúcí na dolnej 
pologuli, by popadali. Čo je chybné na tejto úvahe? 

• Možno ste si všimli, že keď vyteká voda z kohútika, tak sa smerom nadol zužu
je. To ale znamená, že jej je čím ďalej tým menej. Preto kohútiky nemóžu byť u
miestnené vysoko, lebo by sa mohlo stať, že by do umývadla už žiadna voda 
nedopadla, všetka by zmizla cestou. Kam tá voda mizne? 

Na spestrenie občas zaradíme aj príklady so žartovným podtónom, napr. 

• Kam smerujú oči, ked spíme? 

• Skúste povedať viackrát za sebou "Pes spí, psi spia." Napíšte nám tiež nejaké 
pekné hlavolamy. 

• V slovenskej literatúre štekajú psi hav-hav, v nemeckej wau-wau. Ako štekajú 
psi po čínsky? 

V každej sérii sa snažíme o vyváženosť jednotlivých typov príkladov tak, aby ne
chýba1a ani zábava, ani poučenie. 

Kontakt: 

e-mail: martin.kÍimo@fmph.uniba.sk 

www: http://www.ddp.fmph.uniba.sk/klimo 
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Vo vot'1om čase sa človek zaoberá -d'"",,;'Yn; 

v záhrade, čítal'. O tom, že v 
ho presviedčať. Rovnako v 
pri čítaní mažeme 

Maya. 

UK Bratislava 

Na obzore bolo vidieť svetlú škvrnu v dlhého úzkeho kUnu. 
"Je čierna noc, nemaže ešte svitat. Noc a svitanie splývajú iini""(1",,,ui1i Da-

to bol oheň?" uvažoval 

1Jw:hdfdz,a/a ver!ai hviezda. PiU mu~ 
úkaz. 

tu nemaže 

sa hro-
zmwICrflantln. Preto si musíme 

Estecada. Na 
znenazdajky vynorila obrovská 

neIJunrl./fJUUlj! rovno po svetelného 
nnl7"J'~<,,,m,, bodu a po pravej strane zase dole k ob-

Karl Duch Llana Estecada [1] 
(skrtitená verzia) 

Pri ďalšom čítaní sa dozvieme, že na od táboriska sa nachádzalo suché kaktuso-
vé ktorému stačí malá iskra, sa Práve žÍaru tohto ohřla autor 
v opisuje. 
Piati muži - Krivý Frank, Kaukliar Fred, Dlhý Davy, Tlstý Ko-
manč - boli že videU ducha. Autor knihy tento jav 
níctvom Old Shatterhanda, im tento úkaz ako dosledok 

chodu lúčov pri prechode vzduchom. 

Sll zamyslime nad tým, ako vzniká zrkadlenie. Zrkadleni.e vzniká v dósledku 
toho, že index lomu vzduchu n závisí od jeho p 

n-l=k·p 

kde k je konstanta. '''U,''H~Ullcu,,, vrchné zrkadlenie. 
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Vrchné zrkadlenie vzniká často v polárnych krajinách, kde je spodná vrstva atmo
sféry silne ochladená stykom s radovou prikrývkou. Najvhodnejšia doba k jeho po
zorovaniu je skoro ráno, kedy Slnko ohrieva vrchnú vrstvu atmosféry, kým spodná 
ostáva studená. 

Pre zjednodušenie si mBžeme atmosféru rozdeliť na vrstvy, z ktorých je každá cha
rakterizovaná istou teplotou. Teplota vrstiev smerom nahor rastie, hustota vzduchu 
klesá a hodnota indexu lomu jednotlivých vrstiev sa zmenšuje. Lúč od predmetu 
najprv prechádza z opticky hustejšieho prostredia do opticky redšieho, láme sa od 
kolmice, a preto sa jeho trajektória zakrivuje. Ak lúč na niektorú vrstvu dopadne 
pod uhlom fl vačším ako je medzný uhol a M' nastáva úplný odraz a lúč clalej po
stupuje z opticky redšieho do opticky hustejšieho prostredia, láme sa od kolmice. 

nl >n2 >n3 >n4 fl>aM 
---------------------------- -----------------------------n4 

==--t-.""--""--::------------ -----------n3 
-------------- -fJ------------ -.----- ---nz 

-- ------- ---------------------------------- ------- --~1 

Obr. 1 Vysvetlenie zakrivenia chodu lúčov pri prechode zahriatymi vrstvami 

Lúč od predmetu sa teda nešíri priamočiaro, ale postupuje po zakrivenej trajekt6rii. 
Dotyčnica k tejto zakrivenej trajektórii z miesta pozorovatela určuje polohu obrazu. 

Kecl sa pozrieme na obr. 1, nájdeme na ňom určitú symetriu. Pre dotyčnice k lúču 
vychádzajúcemu od predmetu a k lúču dopadajúcemu do oka pozorovatela platí 
zákon odrazu. Rovnako ako pre rovinné zrkadlo. Preto si pre zjednodušenie mBže
me teplú vrstvu vzduchu nahradiť rovinným zrkadlom s rovinou vodorovnou so 
zemským povrchom. Rovnako ako obraz v rovinnom zrkadle je i pri vrchnom zr
kadlení obraz obrátený. 

.... .... ... 
'" .... 

... .... ... 

4 ... ... ... 

Obr. 2 Vysvetlenie vrchne710 zrklldlenia 

Spodné zrkadlenie vzniká vtedy, ak sú vzdušné vrstvy pri zemi ohriate viac než 
vrstvy ležiace vyššie, ak lúče na ohriate vrstvy dopadajú pod velkými uhlami a ak je 
pozorovatel od predmetov v značnej vzdialenosti a malej výške. Vtedy svetelné lúče 
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prechádzajú od opticky hustejšieho do opticky redšieho prostredia, lámu sa od kol
mice a pri medznom uhle nastáva úplný odraz od vzdušnej vrstvy. Spodné zrkadle
nie je napríklad pozorovateIné počas letných horúcich dní pri jazde na cestách. Na 
rovnej ceste vidíme vo veIkej diaIke akoby rozliatu vodu [3]. 

NORMÁLNY OBRAZ 

Obr. 3 Vysvetlenie spodného zrkadlenia 

3. Kde sa stala chyba 
Piati muži pozorovali Ducha Llana Estecada, ako cvála na oblohe. Teda o spodnom 
zrkadlení nemá význam uvažovať. Móžeme sa domnievať, že išlo o prípad vrchného 
zrkadlenia. Ale v tom prípade sa autor dopustil týchto nepresností: 

Pozorovali cválajúceho ducha, avšak z textu vóbec nevyplýva, že by pozorovali ob
rátený obraz. Naopak, duch sa im zdal až velmi skutoČfiý na to, aby ho videli obrá
tene. Pri vrchnom zrkadlení však vzniká obrátený obraz. 

Na to, aby vzniklo vrchné zrkadlenie, musia byť ohriate vrchné vrstvy atmosféry. 
Káktusové pole síce horelo, ale takýto oheň predsa zohrieva spodnú vrstvu vzduchu 
pri zemi. Teda skór by malo ísť o spodné zrkadlenie. 

O vrchnom zrkadlení by malo význam uvažovať, keby oheň horel na nejakom kopci 
a vietor by teplé vzdušné vrstvy odvia! smerom k pozorovatelom. Z obsahu knihy 
však nič takéto nevyplýva. 

Ku kritickému posúdeniu úryvku patrí i vyjadrenie sa ku štýlu písania. Ku jazyko
vej stránke iba toIko, že u nás kohút nekoktha, ale kikiríka. Toto sa však zrejme ne
týka Karla Maya, ale prekladatela. 

Literatúra: 
[1] May, K.: Duch Llana Estecada. 

[2] Schmidt, M.: Meteorol6gia pre každého. Bratislava, Alfa 1980. 

[3] Fuka, J., Havelka, B.: Optika a at6mová fyzika, část I. - Optika. Praha, SPN 1961. 
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~wiiad~zeiň ze §Wllal!ilem DOldn:er1lMonVlm 

Tokar, Szkota Podsta'Wowa Krowiarki 

Zestaw, który pragnl;' zaproponowaé do došwiadczen ze šwiatlem podczerwonym 
moze byč wykorzystany zaróvmo w szkole podstawowej jak i w sredniej. Nauczyci
e! maze go wykonaé wraz z uczniami na zaj~ciach kola fizycznego a nasb;.pnie ucz
niowie przy pomocy mog'l przeprowadzié proste doswiadczenia. leh 
efekty majq szans;: zaskakiwaé uczniów, a nawet zdumiewaé: swiatlo, które nie jest 
rejestrowane przez nasze zmysly "istnieje fizycznie" - realnie. Nadarza sili' wi~c 
dobra okazja do uzmyslowienia uczniom faktu, ze cudowny swiat swiatla nie za
myka sili' tyIko w obrlibie swiaHa widzialnego ale rozciqga si~ po za granice percep
cji naszego wzroku. Swiat ten przy pomocy bardzo prostych doswiadczen uczen 
maže odkrywaé i podziwiaé 

Zestaw sklada z nast~pujqcych elementów: 

1. Generatora podczerwieni wykonanego na bazie multiwibratora astabilnego wy
twarzaj1\cego drgania prostokqtne (rys la). Generator ten steruje dioclq na
dawczq emitujqC1\ podczerwien. Dioda ta wraz z multiwibratorem wytwarza 
wiqzk~ swiatla podczerwonego modulowanego drganiami generatora. Jako 
generatora impulsów podczerwieni možna równiez wykorzystaé popularnego 
"pilota" od sprzfi!tu audio-video 

[ 
9V 

elementów: 
Tl, 12, T5 - BC 211 
T3- BPYP35 
T4 - BC 117 (lub ",n,.",nl'''' 

D -, dioda nadawcza 
Rl, R4, - 220 Hl 
R2, R3, - 33 kn 
Cl, C2, _00 22 nF 
GI-O,5W/8 n 

9V 

j 

la Rys. lb 

w zalei.nosci od 117'vt"·",,, fototranzystora) 
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2. Detektora podczerwieni w sklad którego wchodzi fototranzystor, jako czujnik 
podczerwieni i wzmacruacz akustyczny (rys lb). 

Po zmontowaniu generatora (nadajnika) i detektora powinno si~ sprawdzié funkcjo
nowanie zestawu. W tym celu naIežy skierowaé diod~ nadawczl\ emitujl\cé! podc
zerwien w stron~ fototranzystora, co spowoduje pojawienie si~ diwi~ku w glosniku. 
Zestaw tak sprz~zony powinien jui reagowaé z odleglosd kilkudziesi~du centyme
trów. Aby usprawnié przeprowadzanie doswiadczen generator z diodé! emitujé!cé! 
podczerwien i fototranzystor odbiornika wraz ze wzmacniaczem zamontowano 
w plastykowych pudeleczkach zaopatrzonych w uchwyt, za pomocé! którego mocuje 
si~ je w szkolnych statywach (np. z optyki ), kt6re mogé! byé umieszczane na od
powiedniej lawie. Tak zmontowany zestaw pelní roI~ lawy optycznej i daje moz-

Rys. 2 

liwosé dowolnego przesuwania element6w ukladu wzgl~dem siebie (rys 2). Techni
ka wykonywania doswiadczen jest taka sama jak przy wykonywaniu stereoty
powych došwiadczeniach szkolnych ze šwiaHem widzialnym. DIa uproszczenia ry
sunków poglé!dowych nadajnik emitujé!CY podczerwien b~dziemy oznaczaé prosto
ké!tem(blokiem) z literé! N a odbiomik prostoké!tem z literé! O 

Wykaz došwiadczen z wykorzystaniem omawianego zestawu 

1. Badanie przepuszczalnosci i absorpcji promieniowania podczerwonego. 

Zestaw montujemy tak aby slyszeé diwi~k, którego iródlem jest detektor 

Na drodze wié!zki swiatla podczerwonego umieszczamy dala wykonane z r6inych 
substancji np. szy~ szk1ané! , szyb~ ze szkla organicznego, papier, szyb~ okopcofl.é\, 
ebonit, zlewk~ z wodl\J zlewk~ z wodnym roztworem siarczanu miedzi rys 3 . 

. 0 ••. 
~ . 

Rys. 3 

Jako efekt doswiadczenia obserwujemy zanikanie w róznym stopniu diwi~ku 
w tych przypadkach gdy na drodze šwiatla podczerwonego znajdujé! sili! dala 
w róznym stopniu pochlaniajé!ce to promieniowanie. Dla pozostalych dal zmiana 
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diwi~ku moze byé nieznacznaciala te przepuszczaj'l swiatlo podczerwone niewiele 
je absorbuj'lc. 

2. Ogniskowanie swiatla podczerwonego 

Na drodze wi'lzki promieniowania podczerwonego urnieszczamy soczewk~ np. 
SZklan'l (moze ni'l byé takže kolba laboratoryjna). Przesuwaj'lC soczewk~ rni~dzy 
nadajnikiem a odbiomikiem dobierarny takie polozenie w kt6ryrn nat~zenie 

diwi~ku jest najwi~ksze. W tak dobranyrn polozeniu czujnik detektora znajduje si~ 

Jl ....•..... 
~ 

• 

Rys. 4 

w ognisku soczewki (rys. 4). Celowe jest ukazanie uczniom zaleZnosci ogniskowej 
od ksztaHu i rodzaju soczewki. W doswiadczeniu tyrn mozna jako soczewki uzyé 
kolby napelnionej wod'l, a nast~pnie powt6rzyé doswiadczenie z pustl\ kolb'l. W ten 
spos6b pokazujemy zaleznosé ogniskowej od wsp6kzynnika zalamania soczewki. 
Wplyw promienia krzywizny soczewki na dlugosé ogniskowej zobaczymy poslu
guj'lC si~ kolbami o r6znych srednicach przy tyrn samyrn osrodku je wypelniaj'lcyrn. 

3. Odbicie swiatla podczerwonego 

Za pomocl\ tego doswiadczenia moma jakosciowo sprawdzié prawo odbicia áwiatla, 
a takze wplyw rodzaju powierzchni odbijaj'lcej na absorpcje podczerwieni(rys. 5). 

Rys. 5 

Jako plaszczyzn~ odbijajl\c'l mozna zastosowaé biaIl\ kartk~ papieru a nast~pnie 
doswiadczenie powtórzyé z czaml\ kartkl\. W drugim przypadku diwi~k w odbior
niku praktycznie nie b~dzie wyst~powal z powodu absorpcji promieniowania podc
zerwonego przez czam'l powierzchni~ kartki papieru. 
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4. Zalamanie gwiatla podczerwonego 

Nadajnik i odbiomik ustawiamy tak aby nie znajdowaly si~ na prostej je lélcZ<lcej te 
dwa przyrzéldy. Nast~pnie umieszczamy na drodze wiélZki pryzmat. Obracamy pry
zmatem tak dlugo az w odbiomiku uslyszymy sygnal (rys 6.) 

Rys. 6 

5. Odbicie gwiatla podczerwonego od zwierciadla wk1~slego 

Nadajnik i odbiomik umieszczamy tak jak na rysunku 7a. Jako zwierciadla wkl~sle-

Rys.7a 

~~jO;;. 
··WJ41\i1itt(~~);.· 

6 

go mozna uzyé aluminiowej przykrywki od szybkowaru. Przesuwajélc przyrzéldami 
dobieramy takie ich polozenie wzgl~dem siebie, w którym nat~zenie diwi~ku jest 
najwi~ksze. MOZna wówczas przyjélé, ze czujnik detektora znajduje si~ w ognisku. 
Pewnym uzupelnieniem tego doswiadczenia moZe byé modelowanie zwierciadla 
wkl~slego za pomocél kartki papieru. 
Doswiadczenie rozpoczynamy od kartki wyprostowanej (nie zwini~tej) rys. 7b a na
st~pnie kartk~ t~ delikatnie uginamy porównujélc jednoczesnie nat~zenie diwi~ku 
w glosniku (rys. 7c). Najlepiej do tego doswiadczenia nadaje si~ kartka z jednej 
strony biala a z dlrugiej czama. Doswiadczenie przeprowadzamy dIa strony bialej a 
nast~pnie dIa czamej. 

.. ~artlatbialego • 
1lIlpilml . 

Rys.7b 
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EI 

Rys.7c 

6. Interferencja gwiatla podczerwonego 

Na drodze wiqzki šwiatla podczerwonego ustawiamy siatk~ dyfrakcyjnq (rys. 8). 

I ,. 

síallm dyfr, 

.. • 

Rys. 8 

Przesuwaj'lc przyrz'ldami (wzdluž osi optycznej)obserwujemy powstawanie pr'lžka 
zerowego. 

Podczas przesuwania odbiornika prostopadle do osi optycznej (w lewo i w prawo) 
obserwujemy zanikanie i nast{!pnie pojawianie si~ dzwi~ku W zaleznošci od stalej 
uzytej siatki dyfrakcyjnej moi:na obserwowaé pr'lzki r6znego rz~du 
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Krystyna Raczkowska-Tomczak, Publiczne Gimnazjum nr 2 a Publiczna Szkota 
Podstawawa nr Opale 

Nigdy Die zgadza!am sít;' z obiegowq opiniq, wypowiadanq przez dužq CZf;sé spolec-
zenstwa, ze jest nudna, trudna, rlieciekawa i nikomu ni";poltrz:ebina. 

W. NATANSON mówil: "Nauczanie ma tyIko jednego wmga: ale 6w jest ni-
elitosdwy, ktokolwiek uczy winien I) tym va""""""",,", 
"",,"'CA"'"'' albo zniech~ca, že zraža aIbo pod<\8a, že 
eca dekawosé i pozosta.wia zdumienie, aJbo lež 
grub'l na budz,\cej si~ duszy, tlumi jej brzmienie, 
dlawi jej poryvv. Odpowiedzialnosé nauczydela 
bezgraniczna" . 

Pracuj<\c w Kole Naukowym Fizyków w czasie studiów pod kierunkiem 
dr hab. R P~dzisz, nad badaniem zainteresowan dzieci fizykq stwierdzHysmy na 
podstawie badan, ze zainteresowania te malej", w czasie nauki szkolnej. 

Potwierdza ten fakt na lama ch Gazety Wyborczej w debacie o "zkole z 28.10.98 r. 
proL Jan Blinowski oraz Lukasz Turski, twíerdzqc jednoczesnie, ze fizyka 
w praktyce nie pdni przypisywanej jej roli przedmiotu ogólnoksztakqcego, co 
jednym z zalozel'l 

nowej reformy. Dzied nie postrzegajq jej jako fizyki wok61 nas ! 

Podejmujqc prac~ jako nauczyciel fizyki w szkole podstawowej bardzo chcialam cos 
zmienié 

W takim stanie rzeczy. Pierwszym krokiem bylo szukanie sposobów wykorzystania 

w praktyce: 

Oll LITERATURY POPULARNONAUKOWEJ 

do budzenia zainteresowania fizykq, poznawania nowych zjawisk, historii fi
zyki i zydorysów fizyków, zasady dzialania przyrza,dów, zapoznania z prak
tycznym wykorzystaniem zjawiska, powtarzania materialu, organizowania 
sytuacji problemowych, przezwyci~zania niech~d do nauki szkolnej, poko
nywania trudnosci i wdrai:ania do samoksztakenia. 

b) HISTORII FIZYKI 

Inscenizowanie na lekcjach przez dzieci róznych sytuacji z historii fizyki mialo 
im przyblizyé postaé fizyka, ktáry odkryl omawiane zjawisko, b<\dž sfom1ulo
wa! prawo. Pokazaé, ii: byl czlowiekiem o okreslonych zainteresowaniach, za
Mach i wadach. Ukazaé go na tle epokl, w kt6rej zyl, czyli wsród malarzy, 
kompozytorów, pisarzy i wydarzen historycz nych. Chdalam uzmyslowié 
uczniom, ze formulowane prawo raz jest efektem dlugo trwalej, zmudnej pra
cy, innym razem dzielem przypadku na skutek splotu nieprzewidzianych wy
darzen. 
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Przygotowujé\C takie lekcje np. o Newtonie dzieci zwr6ci1y uwag~ na nast~pu
jé\ce fakty: 
Newton - zajmowal si~ ruchem oraz rozszczepH áwiatlo 
Bemirů - wyrazal ten ruch w swoich rzeibach 
Rembrandt, Rubes, van Delf - zajmowali si~ áwiatlem i cieniem malujé\c swoje 
pl6tna. 
Wszyscy mogli tworzé\c swoje dziela sluchaé muzyki Haendla, Bacha, czy Vi
valdiego. 

Z dzialan, kt6re mialy przeciwdzialaé nudzie i budzié zainteresowanie wylonH si~ 
sposób integracji fizyki z przedrniotami humanistycznymi. Obecnie integracja mi~d
zyprzedmiotowa pozostaje w centrum uwagi w nowej podstawie programowej. 

Skorostawia si~ zarzuty, ze fizyka nie pelni swojej roli przedrniotu og6lnoksztalc!\
cego, to podj~lam z uczniarni prób~ pokazania, iz mozna ten stan zmienié równiez 
przez wykorzystywanie w procesie uczenia si~ poezji. Sté\d nazwa zaj~é pozalek
cyjnych: 

c) FlZYKA W POEZJI I CYTATACH 

Wybralismy na Kólku Fizycznym utwory (Mickiewicza, Slowackiego, Milosza, 
Tuwima, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Labuza, W6jciaka, Bialkowskiego, 
Scislowskiego Einsteina, Feynmana i Lukrecjusza, mówié\ce o fizykach, pr
zyrZéldach, zabawkach, rzeczach codziennego uzytku, opisuj!\ce zjawiska wy
st~pujé\ce w przyrodzie, zasady i prawa fizyczne. 
Okazalo si~, ze potrafimy pokazaé na przykladach, iz: poeta zachwycajélc si~ 
zjawiskami fizycznymi i opisuj!\c je wierszem musi znaé fizyk~, a jej znajo
mosé nie utrudnia zycia a pomaga w poprawnej interpretacji zjawisk, ze fizy
cy - potrafié\ tworzyépoezj~, a poeci znajél i interesujél si~ fizykél, przeciwdzi
alaé obiegowej opinii, ze' mozna byé ignorantem w dziedzinie fizyki, a nie 
wypada nim byé w innych dziedzinach" uwraZliwié na dostrzeganie pi~kna 
zjawisk wyst~pujélcych w przyrodzie poprzez ogléldanie fragmentów filmów, 
budzié poczucie estetyki, rozwijaé umiej~tno§é recytacji, budzié szacunek do 
ludzi nauki i sztuki, pogl~bié rozumienie posiadanej wiedzy z fizyki przez 
rozpoznawanie zjawisk przyrody i ich nazywanie, pokonywanie tremy przed 
publicznym wystélpieniem. 

Scenariusz tych zaj~é uzyskal wyr6znienie na I Og6lnopolskim Konkursie Scenari
uszy lekcji organizowanym, w ramach "Jarmarku Fizycznego" w Krakowie 1, na któ
ry zostalam wraz z uczmami zaproszona do zaprezentowania tych zaj~é. Wyjazd byl 
bardzo owocny, poniewaz przywieilismy z Krakowa nowy pomysl na jeszcze jeden 
spos6b na pokazanie fizyki wok61 nas. Jest nim: 

d) Fl2YKA ZABAWEK. 

Po przyjeidzie postanowilam wraz z uczniami zgromadzié r6zne zabawki. 
Znalazly si~ wsr6d nich grzechotki, piszczalki, kalejdoskopy, lampki z wl6k
nem szklanym, zabawki z jajek niespodzianek oraz Me Donalda, i wszystkie 
o mniej lub bardziej skomplikowanej budowie i zasadzie dzialania, kt6re moz
na wyszperaé na stoiskach zabawkami. 
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Zrobilísmy kh wystaw'i'. Oglosilam konkurs, celem wyjasnienie zasady 
dzialania dovJ'Olnie wybranych przez uczniów zabawek. Czekam na pierwsze opra
cowania. 

Wszystkie sposoby: literatura popularnonaukowa, historia fizyki, 
cytatachoraz fizyka zabawek to integracja nauczania fizyki z 
takZe 

ze jest wokói nas: w zabawkach, na ulicy, w kuch-
ni, poezji, wszystkich zjawiskach, które obserwujemy na co dzien. 
czas nam towarzyszy my jej nieraz nie chcemy i docenié! 

Mam nadziej~! ze poprzez ukazywanie, 1Z wszechobecna i wsz~dobylska 
zmieniam nastawienie uczniów do tego przedmiotu. Staram si~ by byla przedmio
tem ogólnoksztalcqcym, Pragn~ by nie kojarzyla wylqcznie z tmdnymi ni
eciekawymi, oderwanymi od rzeczywistosci zadaniami i suchymi wzorami, lecz 
byla dziedzinq, ktÓfq warto by latwiej, przyjemniej, wygodniej i mqdrzej 

1. nr 10/98, 1199 
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Scenariusz zai,č w kole fizycznym, pt. "fizyka w poezii i 
cytatach" . 
Krystyna Raczkowska-Tomczak, Publiczne Gimnazjum nr 2 a Publiczna Szkola 
Podstawowa Opole 

Glówne cele dydaktyczne: 

1. Rozwijania zainteresowania fizykq poprzez integrowanie nauczania fizyki 
z przedmiotami humanistycznymi. 

2. Przygotowania (na forum szkoly) przez K9lo Fizyczne inscenizacji 
pt. "Fizyka w poezji i cytatach". 

Szczególowe cele dydaktyczne: 

a) Ksztaltowanie swiadomosci: ze poetom, malarzom i muzykom fizyka nie 
przeszkadza, a wr~cz pomaga w dostrzeganiu pi~kna otaczajqcej ich 
przyrody. 

b) Pokazanie, ze znajomosé fizyki pomaga wymienionym artystom w poprawnej 
interpretacji opisywanych przez nich zjawisk przyrody we wlasciwych im 
j~zykach. 

c) Ksztaltowanie potrzeby przeciwdzialania obiegowej opinii, ze mozna byé 
ignorantem w dziedzinie fizyki, a nie wypada nim byé w innych dziedzinach. 

d) UwraZliwianie na dostrzeganie pi~kna zjawisk wyst~pujqcych w przyrodzie. 

e) Budzenie poczucia estetyki. 

f) Rozwijanie umiej~tnosci recytacji. 

g) Budzenie szacunku dia ludzi nauki i sztuki. 

h) Ukazanie faktu, ze fizycy - potrafiq tworzyé poezj~, a poeci - znajq 
interesujq si~ fizykq. 

. i) Pogl~bianie rozumienia posiadanej wiedzy z fizyki przez rozpoznawanie 
zjawisk przyrody i ich nazywanie. 

PRZEBIEG ZAJ~é: 

"WPROWADZENIE 

.... PRZYGOTOWANIE PRZY WSPÓI:.UDZIALE UCZNIÓW MATERIAI:.ÓW 

DO INSCENIZAC]I pt.: "Fizyka w poezji i cytatach" . 

...... PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA INSCENIZAC]I 

1. Doswiadczenie jako cecha charakterystyczna fizyki w odczuciu poety 
1. Doswiadczenie 1 
2. Doswiadczenie 2 

II. Pojawienie si~ fizyki w poezji 

m. O fizykach w poezji 
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IV. Poj~cia, przyrzqdy i urzqdzenia w 

V. Zjawiska przyrody w poezii 

RozsJpanka 

*WPROWADZENIE 

Zaproponowaiarll uczmom 
VV'''''''CH'Hn to najpierw ich zdziwienie. Pr:zvl:oczvlarn 

m" si~ z 
spoleczenstwa, ze fizyka jest trudna, 
Zawsze bylam o lym, iz zjawiska jakie kazdy z nas obserwuje 
w naszym otoczernu do ró±nego rodzaju h'l6rczosci. Malarz je 
P?dzlem, kompozytor tworzqc muzyk~1 pisz'lc wiersze a fizyk uum,l.cz,y 

to co zaobserwuje odpowiednimi prawami i zasadamL 

Slowo FIZYKi\ pochodzi z greckiego co oznacza przyrod\,. Przedmiotern 
fizyki badaníe wlasciwosci materii i zjawisk w zachorlz,\cych, a takze 
wykrywanie og61nych praw, te zjawiska pOCi1!eg'l]q. 

Podczas studiów zwrócilam uwagí; na ksiq±kíi Roberta Marcha dIa 
poetów". Juz sam tytul sprawial, ze trzeba bylo po t~ pozycj~ sio:;gnqé. We 
przeczytalam: 

wszedlem do laboratorium. Jakže ludzi tam zoba'CZ~I!ern 
Magików troskHwie mikrosekundy i zadajqcych pytania swym 
brZE;CZqcym ta jest poswil?cona fizyce dIa poetów. Nie 
znaczy to, ze si!;! starali wykazaé, ze fizycy Sčl, takirni samymi ludimi 
wszyscy irmi. Fizycy nie Sq zwyczajnymi ludimi - podobnie jak nie Sq nimi poed. 
Kazdy, kto podejmuje dzialalnoSé zaangazowania zarówno 
intelektualnego, jak i emocjonalnego ma prawo nieco dziwnym". 

Tote± Wasza obecnosé na tych zajfi!ciach nie jest dzielem przypadku. Spelniade 
zacytowany warunek. Macle §zans~ byé nieprzed~tnyrni. W 
dziedzinach - czas pokaze. 

Efektem pracy uczniów w Kole Fizycznym jest inscenizacja pt. w poezii i 
cytatach", 

mozecie zaprezentowaé swoim kolezankom i kolegom z róznych klas. 

**PRZYGOTOWANIE PRZY MATERIAEÓW DO 

INSCENIZACjI pt.: . - ( zalqcznik 1) 

*** SC}lNARIUSZ 

N: narrator - uczelÍ prowad24cy inscenizacjlť 

U: uczniowie z kola - scenariusza 
O: uczniowie zaproszeni na inscenizacj~ i aktywnie w niej uczestnkzqcy 

N: Co lubicie na lekej ach fizyki? 
od innych przedmiotów? 

O: Doswiadczenia 
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I. Doswiadczenie jako cecha charakterystyczna fizyki w odczuciu poety. 

U: J. SLOWACKI - "BENlOWSKI". PIESN I (s. !,zal. 1) 
N: Jesli doswiadczenie to np. - zalamanie swiatla - wykonuje doswiadczenie (zal. 2) 
O: Obserwuj~ . 
U: J. WÓJCIAK- "SADYSTA" (s. 2, zal. 1) 
N: Proponuje fragment filmu z serii "Byly sobie odkrycia" - NEWTON -

rozszczepienie swiatla. 
O: Obserwujq 
U: Wykonuje doswiadczenie - rozszczepienie swiatla.- wersja Newtona 
O: Obserwujq 

( zal.3 ) 

U: M. PAWLIKOWSKA - JASNORZEWSKA - "BARWY" 
CZ. MILOSZ - :SLONCE" 

U: Proponujq posluchanie piosenki o t~czy 

(s. 2, zal. 1) 
(s. 2, zal. 1) 

O: Sluchajq piosenki "T~CZA" - spiewanej przez "T~czowy Music Box" (s. 3, zal. 1) 

II. Pojawienie si~ fizyki w poezji. 

N: Od kiedy zac~to pisaé o fizyce? 
U: LUKREC]USZ - "O NA TURZE WSZECHRZECZY". 

FEYNMAN - WYKLADY Z FIZYKI, t. 1, cz. 1 

III. O fizykach w poezji. 

N: Posluchajmy wiersza 
U: w. FOCK - "NA czESé N. BOHRA". 
U: A. EINSTEIN -O NlELSIE BOHRZE. 
U: P. LABUZ - "PAMIIlCI MICHALA FARADA YA" 

IV. Poj~cia, przyrz'ldy, i urz'ldzenia w poezji. 

(s. 4, zal. 1 ) 
(s. 4, zal. 1 ) 

(s. S, zal. 1 ) 
(s. S, zal. 1 ) 
(s. 6, zal. 1 ) 

N: Rozpoznajcie o jakich poj~ciach i przyrzqdach jest mowa w nasb:pujqcych 
wierszach? 

O: Sluchajq i odpowiadajq. 
U: P. LABUZ - "PRÓZNIACTWO" 
U: P. LABUZ - "BYLY SOBIE ENERGIE" 
ll; P. LABUZ - "SILA" 
U: G. BIALKOWSKI - "PUNKT PODPARCIA" 
U: J. TUWIM - "LOKOMOTYWA" 
U: W. SCISLOWSKI - "BAROMETR" 
U: W. SCISLÓWSKI- "BATERIA" 
U: W. SCISLOWSKI - "TERMOS" 
U: W. SCISLOWSKI - "SYFON" 

- (nalewa wody z syfonu do szklanki, w trakcie recytacji) 

(s. 7, zal. 1) 
(s. 8, zal. 1) 
(s. 8, zal. 1) 
(s. 9, zal. 1) 
(s. 9, zal. 1) 

(s. 10, zal. 1) 
(s. 10, zal. 1) 
(s. ID, zal. 1) 
(s. ll, zal. 1) 

U: A. MICKlEWICZ - "MLYN", Pan Tadeusz, ksi~ga VIII (s. 12, zal. 1) 
N: Wspomina o 200 rocznicy urodzin wieszcza, przypadajqcej w tym roku. 
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N: Przeplata wiersze odglosami deszczu 
rnagnetofonowej. 

U: A. MICKIEWICZ - "CffimRY", Pan HI 
U: A. MICKIEWICZ - ,.BURZA", Pan Tadeusz, ksi{,iga VIII 
U: A. MICKIEWICZ - "DESZCZ", Pan Tadeusz, ksi~ga X 
N: Czy Mickiewicza jako tylko ta grupa zjawisk? 
U: A. MICKIEVv1CZ - "TOASTY" 

VI. Rozsypanka. 

N: aby podzielié tv"órców poezji na dwie grupy. 
O: Ukladajq rozsypank~ z nazwiskami na rzutníku 

POECI 

J.Slowacki 

M. Pawlikowska-Jasnorzewska 

Cz. MHosz 

J. Tuwim 

A. Mickiewicz 

W. Sdslowski 

FlZYKA 

FIZYCY 

Lukrecjusz 

A. Einstein 

P.Labuz 

J. Wójciak 

G. Bialkowski 

W.Fock 

R.Feynman 

PO EZJA 

na kasecie 

12, zal. 1) 
13, zal. 1) 
14, za}, 1) 

15; zaL 1) 

N: Okazuje §i~, ze w swoich utworach si<: takže fizykq a fizycy 
z powodzeniem tworzq poezjE;!. 

N: Proponuje obejrzenie fragmentów filmów na kasecie videoi nazywanie 
obserwowanych zjawisk przyrody, do których twórcy filmu dobrali rózne 
fragmenty utwor6w muzycznych, róznych kompozytorów. 
(obserwowane to np. topnienie, parowanie, szron, powstawanie fal na 
wodzie, kulisty ksztaH wody, burza, chmury, gejzery, zachód slmka, 

O: Obserwujq i nazywaj,! 
N: zatem nie prze5zkadza a wn;;cz pomaga w dostrzeganiu pi~kna 

Otclcza1qcej przyro i paprawnej interpretacji opisywanych zjawisk. 
obserwujqc przyrod~ piszq wiersze, inni malujq - prezentuje 

Niektórzy komponuj,! a my zjawiska wyst~puiqce 
to robié akiem fizyka, "'HU"'.'" 
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i'AMU;Ci MICilALA FARl~nA VA 

WS"Ly3i1:) byli. 
LCJ;li: nsjwifkJ:ty w grupie t~j 
Uyl skronmlullu s.ytl kowala 
~(;ťmi~p: Michltl ~·.ul!d:ly! 
Jt'\W, iizyk f'..zdř IlIlHl kaze, 
HI) on dia dolmJj luddtodti 
Z1apo;;ilJi;tk6Wí>í 'Ul nllsuj l.iellli 
Wí4'ki i<:UtK'lltYCZNOSCi! 



Kokiamko. kolt'~u-. 
P"PlI.tn: uan!il Jlllil Miebn. 

- 7 -

90 

- 12· 

- 8-

SHA 



ZwnM:amy talde 
ošrodków ni" 

Veletrh 

3if wodJil zab.nwilli'lll 
nUIl'!lit~miKli nutll1ilm sllljd6w wkladamy 

ho/lati!!. Kienliemv 

'Ul fakt. ú wi~zlm. która padli prostoplld!e lUl gnmicf dwiiCÍ! 
sif. 

t 

Wil!zk~ z opisllnego wyfej nutnika Iderujemy na pryzmat i lUl uslllwionej oopowiednio 
matówce ohsenvujemy rozszcupienie swill.tia biaiego. 
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About student' s creative work in dilferential forms ol Physics 
Education 
Vesselina Dimitrova, Sofia University 

ln the Didactics, an educative process, in whieh ít takes into consideration typical 
individual studenťs distinctions, is called differential process and teaching under 
these conditions - differential teaehing. In the educaHon it has different kinds of 
teaching. Dne of them is teaching according to interest and choice of student. ln our 
schools it has two forms of differential training - compulsory-eligible training (CET) 
and free-eligible training (FET). ln the new pIan of school it has basic training, com
puIsory-eligible training and free-eligibIe training. Basic physics training includs 
united of general educational minimum of physics knowledges and abilities of the 
students. The differential teaching expands and extends physics knowledges, devel
ops interest to physics, develops studenťs cognitions and contributs for develop
ment of creative abilities of the students. Basic and differential teaching are united 
educativ process and when we taIk about didactics of differential form of the'phys
ics education, we can take into consideration it. [3J. 

In the new pIan of sehool it has CET in Physics from 9 to 12 classes and FET for evry 
class 4 hours weekly.ln front of us now there is problem: What and how to study in 
these differential form of physics education from 9 to 12 classes. Untill now compul
sory-eligible training has expanded and extended studenťs physics knowledges, 
connected with of general educational minimum. 

In 11 class by this training it was possibility to includ new knowledges from differ
ent physics spheres. Free-eligible training was from 7 to 11 dasses and has expanded 
and extended basic physics knowledges, but it was possibly to includ new knowl
edges about physics application. The Didactics of physics differential training now 
and in the future will be connected with development of studenťs creative abilities 
and their practical realization. 

In this report we show some possibilities for expanding and extending of cognitive 
interests and creative abilities of the students in the differential form of physics edu
catlon - CET - in 11 class in field of physics of electrical gas discharge. These are re
sults of didactic investigations on the creation of sehool programm and text for this 
cours. The investigations were helped from Fund "Science investigations" in Sofia 
University. Some students participated in this work. What is the reason to choose 
this field of Physics? 

- Lot of problems from Physics of Gas Diseharge are topical and have science and 
practlcal importance. 

- In the basic training in physics education in a sehool these questions are so hmited. 

- The students have interest to these problems (theoretic and practic) and to different 
kinds of gas discharges in Nature and technics. 

-ln the textbooks not school text on the questions of physics of gas diseharge. 
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- It has not school textbooks anci didactic works on these questíons for differential 
training of education in 9 or 11 classes. 

it is necessary to use knowledges from mechenics, 
atomic anci nudear physics. It is possi

knowledges from basic training, to expand 
kno-,.;'le(:!l?l:S in new situation -- in Gas 

As o. results of didactic investigatons it was constructed the school programme and 
text for this course .The in the programme are: 

L ELECTRIC CUHRENT IN GAS. 

There are 5011'te information about of development of Physics of gas dis-
("!lii, ",." .. where the the investignations of M. Faraday. 
TIlere are classification different kinds of discharges, the graphe of voltage-
current characterisncs of semi-self-maintained and self-sustained discharges. It 
has made systematization of physics knowledges for eiectric current in gas. 

2. FUNDAMEI'.JTAL PROCESSES IN GAS DISCHARGE. 

rNo basiL type" of colHgions 
diffusiol1. 

and inelastic), ioni-
zation, "''''''nnnh, 

3. ELECTROD'S PROCESSES (TYPS OF ELECTRON EMISSIONS). 

Tnis includs diffel'ent typs of emissions from cathode and their influence 
on the characteristics and typ5 of gas discharges. By methodo-

prinriple of physics for cause and effects the sudent can analyze the parts 
of this characteristic and why one typ of gas discharge pass on to the other typ. 

4. STARTING OF THE DISCHARGE AND ITS DEVELOPMENT. 

Here it 15 to make systematization of physics knowledges from 9 class, 
new information about conditions of discharge. It is to use 

<\;u"mJ);''-CU principe for cause-effect. 

5. TYPS OF GAS DISCHARGES. 

UHere are three typs of diseharges: cilow diseharge, are diseharge and spark dis
charge. For a systematization of knowledges it is used the next strucrure for dif
ferent 

5.1 Charaeteristic of 
5.2 of gas discharge characteristic and its parts-eathode's , positiv 
column and anode's. 
5.3 Characteristics of regions of discharge - eathode's, anode's and posítiv 
column. 
5.4 Some types of discharge according to the conditions . 
.5.5 charaderistic. 

GAS DISCHARGE DIAGNOSTIC METHODS. 

Bere are some pyn."rinlPT,t", 

mea5uremenrs of current 
the density. 
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7. GAS DISCHARGE IN NATURE AND IN THE TECHNICS. 

As a nature phenomena in a 
nomena in the """'""",.,,., 
technics are: 

levei it is explane some electric phe-
and in the 

In the didactics works to this programme are used different methods of education: 
lecture, talk, semínar, differentkind of works for or to 
solve problems and etc. 

Let show some 
gramme. [3, 

for studenťs creative work in differeilt lessons on this pro-

EXAMPlE L 
In the theme "Semi-self-maintained and self-sustained gas discharges" the 'lU""".'VL 

are: 
1. Conditions for electric gas discharge. 
2. Ionization of gas. 
3. Semi-self-maintained gas discharge. 
4. Self-sustained gas discharge. 
5. Gas discharge voltage-current characteristie. 

The students ean prepare and show demonstrative school experiment for eapadtor 
discharge, are discharge,corona diseharge md etc. For the students, who have inter
e5ts to solve quantitive problem it 15 glven the next problem [4J: There 15 one plane 
eapadtor and distance between the plates 15 L, voltage ls less than brachdown volt
age. The ionizator creates N caple ions in cm-3. Mobilities of positive and negative 
10n5 are Kp and Kn, and Q is eharge of ion. Calculate the electric current for 1 § 

through the area of plate overlap. 

A\ 
1 

A 
B 

D 

c 

Figure 1 u 

In the analyze of gas voltage-current characteristic (Fig. 1) it can solve 
qualitative "How it will be change resistance of gas system between 
O and A; A and B; Band C? Describe il:. Here i13 p05sibly to use 

vacuum diod characteri"tk. 
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7. GAS DISCHARGE IN NATURE AND IN THE TECHNICS. 

As a nature phenomena in a qualitative level it is explane some electric phe
nomena in the . and in the 
technics are: 

In the didactics works to this prograJTh.'11e are used different methods of education: 
Iecture, talk, semínar, differentkind of works for experlments ar to 
solve problems and etc. 

Let show some examples for studenťs creative work in diffel'ent lessons on this pro-
gramme. 4]. 

EXAMPlE L 
In the theme "Semi-self-maintained and self-sustained gas discharges" the 
are: 

1. Conditions for electric gas di§eharge. 
2. Ionization of gas. 
3. Semi-self-maintained gas diseharge. 
4. Self-sustained gas discharge. 
5. Gas discharge voltage-eurrent charaeteristic. 

The students ean prepare and show demonstrative school experiment for capacitor 
discharge, are discharge;corona diseharge and etc. For the students, who have inter
ests to solve quantitive problem it is given the next problem [4]: There is one plane 
capacitor and distance between the plates ls L, voltage ls less than brachdown volt
age. The ionizator ereates N capIe ions in cm-3. Mobilities of positive and negative 
ions are Kp and Kn, and Q i§ charge of ion. Calculate the electric current for 1 II 
through the are a of plate overlap. 

In the analyze of gas discharge voltage-eurrent characteristic (Hg. 1) it ean solve 
problem: "How it will be ehange resistance of gas system between 

O and A; A and B; Band C? Describe it. Here IS to use 
measuring vaeuum diod rll1"lN'l'it-vt.I';ol characteristic. 
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EX.4MPlEIL 
about thermionic emission it is possibly to use 

is the dependence of electric current of emission from 
blaek aut voltage between cathode and anode in electronic diode. Draw the 

thermonie electron energy distribution 

In the theme HArc discharge" it can use the plan for lesson : 

o 

1. Qualitative characteristic of are discharge. 
2. Electron emissions in 
3. Cathode spots. 
4. Are discharge o1t:age-(:UfTe11t characterístics 
5. AppHcation of are 

4. of this "You know the dependence between 
Draw the characteristc 

Deseribe both of them". 2). 

~ q--============ E 

o 
2 

j: 
H it i8 used seminar for then the students can express 
a wishes for for or for to solve different In these 
ways can realize theirs creative work and creative abilities. 

Raizer, Yu. P.: gas Nauka, Moskow, 1987 (in 

Plasma London, Butterworths, 1975 

Dimitrova V.: Didactics of differential forms of education from 
SoHa, 1997 

Todarova A.: Three 
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11 esselina ni-mifrrmn 

Tne nr(,~(I,mYl of tne ",,,,Q"'''4ar,j- work cf the students and the classifieation of this 
in the physic§ educaiion, In when it makes or 

tne basic of self-dependent works classification, the atlention is to re
latíon benveen thinking and knowledge. In the cognitive proces" the relation be
tVl'een and studenťs and unity of thinking and knowledge are im
portant. In one case the student uses self·,dependent work to obtain new knovv'ledge, 
in other ca se the student us€s his learn as a rneans to obtaÍIl others new 

lUVV1~'U""'" for subject and T:'1€ knowledge can be used to "oIve 
lem Ol' to formulate new In the different cases the knowledge can be as the 
first of thinking, as a resuH of ar as a ways and means in the process 
of and In the process of it has to two levels 

and constructive level;;, In the studenťs 
relJrc)dllctlve and construcnve processes have to be as a united whole. 

In the Didadics there are different classificatíons of the self-dependent wark. We use 
two classifications - according to didactic ar to kind of In both 
the attention is to possibility for creative in physics educatiofl. We can find out 
creative work in the development of studenťs abilities to use in discover
ing new ways for solving problerns, in observation of phenomenon to forrnulate 
marks of phenomenon conditions to occur it, to discover dependence between 

parameters or basíc characteristies of to account for 
nomenon. Tne student does creative work when for new ex-

new apparatus, devices, for prognosticate and 80 on. 

ln aur report uThe method of analogy in the school physícs experiment" there 
are some examples how to use analogy in school experiment in physics les50ns in 
9 class, when students learn uEledric current in semiconductors and vacuum tube 
and the e!ectric devices: semiconductor and vacuum-tube diodes". Different kinds of 
electric devices take important place in physics education in the technical school" in 
our country. 

In this we work out a didactic idea and pIan for studenťs self-dependent 
works on physics, when they make of study of new electronic devices - diode 
and chemiea! diode, ln this cases knowledge ls a starting point 
because there are knowledges for serniconductor and vacl.1um-tube diodes, and 
knowledge for electric current in liquid (electrolyte) and in gas. 

The student has to formulate new problem and by analogy to formulate work hy-
what he has to test In this way the student will himself 

reach to thc new knowledge for the other hvo diodes. We present now three exam
ples how to use analogy in the studenťs self-dependent works to obtain new 
knowledges, and for systematization of the physics knowledge, with tables and 
school experiments, 
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TI1e work of the studentE> and the dassification of this 
!.J"A""_"""', when ít makes of 

the hasíc works dassification, the attention is to re-
latlon bel:ween thinking and in the cognitive process the relation be-
tween mgnition and studenťs and unity of thinking and knowledge are im-
portant. In one ca se the student uses self--dependent work to obtain new vcr"""",,',, 
in other case the student use:; his 1eam knowledge as a means to obtain others new 

for subject md The knowledge can be used to solve 
lem or to formulate new In the different cases the knowledge can be as the 
first of thinking, as a result of thinking, or as a ways and means in tne process 
of and learning. In the process of education it has to two levels 

- reproductive and constructive levels. In tne studenťs rno;,-"",,'''''P 

and constructive processes have to be as a unlted whole. 

In the Didac:tics are different classifications of the self-dependent work We use 
~N'A~,-l;~,~ to didactic or to kind of In both 

creative in physics edueation. We can find out 
creative work in the of studenťs abilities to use analogy, in discover
ing new way;; for solving problems, in observation of phenomenon to formulate 
marks of phenomenon conditions to oeem it, to discover dependence between 
physics parameters or basic characteristics of phenomenon, to account for 
nomenon, The student does creative work when he use;; hi;; for new ex-
periment, new apparatus, devices, for prognosticate and so on. 

ln our report "The method of in the school physics experiment" there 
are some examples how to use analogy in school experiment in lessons in 
9 dass, when students learn "Electric cmrent in semiconductors and vacuum tube 
and the electric devices: serniconductor and vacuum-tube diodes". Different kinds of 
electric devices take important place in physics education in the technical schools in 
aur country, 

In this report we work aut a didactic idea and for studenťs self-dependent 
works on physics, when they make of study of new electronic devices -
and chemical diode, ln this cases knowledge is a starting of 
because there are knowledges for semiconductor and vacuum-tube diodes, and 
knowledge for electric current in liquid (electrolyte) and in gaG. 

The student has to formulate new problem md by analogy to formulate work 
pothesis, what he has to test In thi" way the student will himself 
reach to the new knowledge for the other two diodes. We present now three exam
ples how to use analogy in the studenťs self-dependent wOl'ks to obtain new 
knowledges, and for systematization of the physics knowledge, with tables and 
school experiments, 
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Example I: The student uses his knowledge for vacuum-tube diode in new situation 
that means there is possibility for creative work. The problem is: "Is it possible di
ode, where between two electrodes is gas?·/I The student has to use work's hypothe
sis and to arrive at resolve of the problem physics knowledge about electric current 
in gas. He will use the structure of cognitive activity for learning electronic devices. 
By analogy with vacuum-tube diode he can rea1ize different kinds of self-dependent 
works, depending on the didactic purpose, or structures on the kind of activity. The 
elements of cognitive activity for learning of electric devices are: [2] 

- What is the device used for? 
- Device symbol 
- The phenomenon what is used 
- Schematic device 
- Device construction and technology 
- Device operation 
- Basic characteristics and parameters 

Circuit diagram 
- Rules of work 
- Application 
The results are shown in Table 1. 

What is the device used for? For rectification of big amplitudes alternating 
current 

Device symbol 

The phenomenon, what is ionization 
used electric current in gas 

Schematic device 
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construction 

A, after that dis-

Circuit 

Table 1 
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Example II: The student uses his knowledge for semiconductor diode in new situa
tion. By methodological principle for cause and effect the student analyzes the 
changes when electric current flow in a medium with smaller particle density in 
comparison with semiconductors. Here the medium is liquid. There is possibility for 
creative work too. The problem is to find construction of diode, where the medium 
between the two electrodes is liquid. In work's hypothesis the student has to use his 
knowledge for electric current in electrolyte and for semiconductor diode. In this 
situation the student reaches to new resolve oE the problem with creative work. The 
student has to present schematic device, where medium is electrolyte, to explain de
vice operation, to find basic characteristics. Here he can use analogy and make 
school experiment to acquire new knowledge. For example he can make the experi
ments using circuit in Fig.l [3]. First he can use as electrbnic device (ED) semicon
ductor diode and to investigate diode voltage-current characteristic. 

+ 

'~ 

!. -0)--i 
! 

Fig.1 

After that he can replace the diode with diode with electrolyte. This is a container 
with aquosystem of CU2S04 and two electrodes. Then he start to investigate voltage
current characteristic. It is possible to investigate the influence of concentration of 
solution, of its temperature, of electrodes and distance between them on voltage
current characteristic of device. In Table 2 is shown systematizationof studenťs 
knowledge about chemical diode by using some of structure's elements of cognitive 
a!:tivity for electronic device. [2] 

What is the device used as converter of electric signals 
for? as current stabilizer 

The phenomenon that is Electric current in electrolytes 
used 

Schematic device 

Cathode 
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I Device construction and I' It i.s ~~:'~m~ule, ~ith ;olume :- ;0 mm3, fiHed wit,h i 
! technology I aquosystem (lOdlde oí potassmm). The ru"1.ode 15 I 
i --l.J:'latinurrlEl.ate~ ______ ._,_ j 

I Devlee operation : 'TI,ere is e1ectric cur:enr between elecrrodes in elec-I 
~ i trolvte. There are redox processes. I 
i Basic characteristics and I I 
I parameters I ' 

1 U 

,I

I ,I 

a)symmetrical b )asymmetrical 

i current-voltage current-voltage I 
i graph graph I 

I
I If the have the same area redox processes I 

balance and maraderistic is symmetrical- case a). I 
I If the anode's area is smaller then cathode's ve char-I 
acteristics becomes asymmetrical - case 

Defed: forward current a:nd inverse current 
on temperature. 

Advantage: Saturation in back direction is under 
I rnach smaller voltage and much bigger differential 
I resístance 

I 
I"" 10-10 2 

U<l V 

J' Resistance for forward current is constant (for other 
kinds of diodes resistance for forward current is not I' 

__ constant). I 

Table 2 

B2>llli!,!!!~!ll; The student uses his knowledge for chemieal diode in new situation. 
Again by methodological for cause and effect and analogy with chemi-
cal di ode the student anal.yzes the when eledric current flows in a medium 
with smaller in with Now the medium i8 
gas. There is for creative work too. The problem is: "How will change the 
construction and characteristic of diode, when the medium lS gas?" By analogy with 
chemicai diode the student can scheme of new diode - gas diode. He can 
prognosticate the changes in voltage-current characteristic knowledge fOT 

electric current in gas and kinds of gas-discharges. Work with books will 
help him to obtain new k.l1owledges for gas diode. The of knowl-

can be dane with tahle like Tahle 1. The difference is that in this case the 8tu-
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clent can use the logicalline: dectric current in 52miconductor in 
ga50 [2] 

and in 

li we use methorls for work af the stuclents in a team, it is possible to organize three 
teams for these t.~ree exampleso After that if we make seminar the studenta can 
analyze results cf their creative work It will help for systematization of physics and 
technical knowledge about electric current in dífferent medium and Hs using in the 
electronic deviceso In this way interdisciplinary relations between physics and tech-

will be realizedo These relations are 50 important in technical educa-
tion af students in Dur t€chnical school50 

Blbliogmpny: 

Andreev Mo: Didaktika (Didactics), Sofla University Press, 1996 (in Bulgarian) 

12] Dimitrova Vo, Ivanova L.: Metoda analogie ve školním fyzikálním experimentu, 
Veletrh nápadů učitelů fyziky 3, Sborník z konference, Praha 1998, p. 88 

[3] V.: Measuring current-voltage characteristics, Fizika v škole, (Physiks in 
school), 1997. N 3, po 46 (in Russian) 
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Vde/av 

Obr. 3 transformátor, 
a přerušovač 

nutí, 
nesrovnatelný, 

byl "'rf'oh",., studenty 
provoz je velmi snadný 

sestavení jsou použity z časopisu 
které si můžete prohlédnout na obrázcích Č, I, 2, 3). Díky tomu, že jeho sekundární 
vinutí poskytuje napětí 30 KV), je možné uskutečnit mnoho experimentu 
z oblasti elektrostatiky a vysokého 

na nlzkotlakou luminoforovanou rtufovou výbojku (zářivku), 
Sekundárním vinutím transformátoru nabijeme ruku studenta určitým nábojem. 
Touto rukou se student přiblíží k zářivce a my můžeme pozorovat účinky elek
trického na luminiscentní vrstvu uvnitř trubice, Po přiblížení nabité ruky se 
luminiscentní vrstva rozsvítL 

Názorné výboje ve zředěných plynech Teslova translnnnái;n'l'lL 

Transformátor použijeme jako zdroj vysokého napětí, který je schopný vytvořit 
mezi elektrodami ve skleněné baňce. Na vývody sekundárního vi-

n"i;,.,,,,i,,,,,,t různé trubice. 

Demonstrace obloukového výboje ve vzduchu. 
Transformátor je zde opět efektivní napětí. Toto na-

zavedeme na se ve vzdálenosti odpovídající jeho veli-
kosti. Poté budeme moci obloukový mezi elektrodami. 

Z plc'ktrm,t;,Hk" S přihlédnu-

Obr. 1 1\/1.'rJ-u,,,,.-I<1) 
Obr. 2 Konstrukce Teslova 
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Zrcátkový galvanometr 
Jan Jeřábek, František Kovařfk, Alexej Bezděk, Gymnázium Říčany 

Zrcátkový galvanometr demonstruje indukci elektrického proudu a poté zákon lo
mu. Jako pomůcky používáme: zrcátkový galvanometr, magnet typu U, kapesní la
ser, uhlíková tyčinka a stojan. 

1) Indukce elektrického proudu - v magnetu hýbeme uhlíkovou tyčinkou (nebo 
naopak), která je připojena přes dva kabely k zrcátkovému galvanometru. Hý
bající tyčinka v proměnném magnetickém poli nám indukuje proud. Ale ten je 
jen těžce zaznamenavatelný na výchylce ručičky galvanometru. 

2) Zákon lomu - Aby tato výchylka byla zřetelná, umístíme laser do stojanu a na
míříme jím na zrcátko galvanometru (budeme asi tak 2-3 m od stěny nebo tabule). 
Na stěně/tabuli se nám ukáže odražený laser. 

Jakmile začneme pohybovat uhlíkovou tyčinkou v magnetickém poli,'tak se nám za
čne indukovat elektrický proud, který skoro nelze zachytit podle výchylky ručičky, 
ale podle zákonu lomu se laser bude pohybovat o dvakrát větší úhel nežli zrcátko 
·galvanometru a my díky takto vyrobené prodloužené ručičce galvanometru může
me krásně sledovat indukci elektrického proudu 
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František ""'lIun. Tdábek, 

Tento je dílem našich studentů gymnázia Říčany a podle našeho názoru je 
velice a myslíme si; že dosti napomúže pochopit studentům OrlJDierntan 
deformací. Na tomto lze hodinkám měřit s nř,p<:r",,,H 
0,01 mm tahem vlasce v závislosti na Hookově zákoně. 

Dále lze tímto přístrojem demonstrovat deformaci tlakem na ocelovém 
měrech cca 1 x 0,02 x 0,005 m), 

(o roz-

Toto zařízení je jednoduché na obsluhu. Je sestaveno z dřevěné desky, na níž je 
z strany pevně vlasec, konec je veden kladku. Na 
tomto konci vlasce je miska, do které umisťujeme závaží a pomocí indi-
kátorových hodinek odečítáme změnu délky vlasce. Dále jsou na této desce umístě-
ny dva do ocelový pás ve dvou polohách. V první 
poloze, kde je je deformace tlakem vidět i pouh)hn 
okem, ale ve druhé kde je pás umístěn napříč, se deformace proje-

pouze v takové míře, že ji pouhýrn okem nezaregistrujeme, ale na indiká.toro-
hodinkách velice zřetelná. Tímto důkazem můžeme studenty upozornit, 

proč se ,"',u'hr", napříč. 
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Stllnislav LU:l",!UJ" Brankovice 

naší škole se snažíme, 
př,edml~terr'c. Proto často zařazujeme do 
zcela bezpečně i doma. A skutečně se 
si děti ze znalosti. Chceme··li, aby uměly technicky mys-
let, nestačí. příkladem možných "domácích" po-
KUSŮ. 

Provedení: Chomáček mírně tlli'lou. Zelektrovanou trubku přiblížíme 
malému chomáčku - ten se trubce Vatu prudk)'m strh-

neme a potom trubku rychle padající vatu Vata se vznáší ve vzdu-
chunad 

V~"")'Mlip"l"i, Elektrostatická indukce. Po doteku a strhnutí na ní bude 

Zi!iimě 

,-"'u,",,",,,, z alobalu, baterie 4,5 VF vodiče 

žek z alobalu. Při 

Obr. 

existencí zem~ 
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vrfivé 

li!erolum: 

víčko od kc)mpe,tu, .-11'"",3,,,,; špalíček, korková zátka, le
akumuiátorová vrtačka 

Obr. 2 

korkovou zátku a do ni zapíchneme tu-
nasadíme víčko od kompotu s důlkem 

se 
je 

magnetu 

Poznámka: Akumulátorové vrtačky 

lze využít pro velké množství 
nejrůznějších fyzikálních 

[11 Rajko, M. a koL: Fyzika kolem nás 4, Sdentia, 1998 

[2J Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole III, Prometheus, 1999 

Bilimovič, B. F.: Fyzikální kvizy, Mír, Moskva, 1990 

Halada, V.: Fysika v pokusech, Mladá fronta, Praha, 1947 
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lvIilan Základní škola Na Smetance 1, Praha 2 

Pokus je určen pro studium funkce telefonu 
akustického vlnění na elektrické vlnění, 
opětovnou na akustické vlnění. 

žáky, objasnění principu přeměny 
elektrického vlnění vodičem a jeho 

práce je funkční zařízení po u-
žitelné domácí nebo telefon, 

Sl, S2 vložka sluchátka z telefonu 50 n nebo 200 Q, 

M1; lVÍ} vložka mikrofonu z telefonu systému MB, například MB 1,2 V nebo 
MB 1,5 V, 

Zl, Z2 baterie 4,5 V (plochá baterie a kontaktní nástrčky nebo držák pro 3 tužkové 

Th, Tlz tlačítko, 

Cl, Cz kondenzátor 1 000 [lFI 15 V, 

další pomůcky viz text (vodič, například zvonkový drát, pole propojených zdířek 

Vlastní demonstračního telefonu můžeme velmi jednoduše 
šroubováním spojů na dřevěné destičce, Připravíme destičky z měkkého dřeva, na 
které schémata a v místech součástek vyvrtáme otvory pro 

Schémata je možné kreslit z obou stran destiček Ke sluchátku, mikrofonu, 
kondenzátoru a k tlačítku vodiče, jejich volné konce vodiče opatříme očky, 
Očka i ke nástrčkám ploché baterie nebo k držáku baterií. 

sešroubováním oček vrutem s podložkou, 

Demonstrační telefon lze na polích propojených zdířek Pro zapojení potře-
2x se čtyřmi propojených zdířek. Vodiče je nutné opatřit ba-

nánky, 

Nejméně názorné zapojení, ale nejsnazší na přípravu, je zapojení běžnými elektric-
svorkami zvanými "čokoláda". Potřebujeme 2x svorky. 

obr. 1. V tomto sériovém zapojení sluchátka, 
mikrofonu a baterie i princip přenosu zvuku: 

Akustické vlnění dopadá na membránu mikrofonu, kterou rozkmitá, V rytmu kmi-
tání se mem mikrofonu a elektrického proudu 

postupuje vodičem do sluchátka o ve sluchátku 
rozkmitává membránu a ze sluchátka se šíří akustické vlněnL 
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Obr. 1. 

V tomto zapojeni demonstrujeme i zpětnou vazbu: Přiblížením mikrofonu ke slu
chátku vznikne intenzívní pískání. Vysvětleni této kladné je iDrlnr,rh,_ 

chě a žáci ho sami odvodí z uvedeného přenosu zvuku. 

zapo'jerlÍ na obr. jej že ínformace pouze 
rem; pro telefonování se nehodí. Pro možnost komunikace oběma 
obvodu sériově vložíme další sluchátko a mikrofon obr. 2. Velmi ;<::~tl"JU"U 

přHo,zel1í.lTI mikrofonu ke sluchátku. 



že ba,terie je stále připojena k obvodu, nelze ji 
elektrický proud. Logické by bylo, kdyby byla 

baterie připojena pouze v době provozu. tedy zapojení telefonu podle 
obr. 3. Baterie je v klidovém stavu odpojena, tí.častrúk spojení ji připojuje pouze 
v okamžiku, hovořit nebo vyzvánět. Další funkce telefonu zůstávají 
beze změny. 

Obr. 3. 

n,.,rI~n',." kondenzátoru 
(o které 

je 
střídavá složka, 

f • 
s~amce. 

"",",n,.,,,i,'''' obou stanic, což 7plrru'n" 
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Pokud chceme demonstrační telefon využívat dlouhodobě, například pro spojení na 
táboře, je nutné dbát i na mechanickou pevnost. Pro inspiraci mohou složit tele
fony z století připevněné na stěnu s pohyblivým sluchátkem. Tlačítko mů-
žeme připevnit na zadní stranu sluchátka, telefon vybaví kontak-
tem, který se spíná sejmutí sluchátka. 

Poměrně obtížné je v současné době sehnání vhodného mikrofonu, je nutné, aby 
bylo z nepoužívaného MB (místní baterie). Mikrofon z novějšího systé-
mu (AUT) nelze vzhledem k jeho vysokému odporu, což by po-
užití mnohem 30 V. Sluchátko může v podstatě libo-
volné elektromagnetické. Některé můžeme i z již nepoužívaných sou-
prav pro elektrotechniku SET II. 
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Fyzikální pokus a běžný život 
(Hloubka ostrosti zobrazení, plavec pod jezem) 

Josef Nahodil, Gymnázium Křenová 

Každý pokus provedený ve vyučování fyziky je užitečný, ať již plní úlohu motivač
ní, opakovací, ověřující, ilustrační, objevovací atd. Všechny z uvedených typů poku
sů hrají svou nezastupitelnou roli, já bych však kladl velký důraz na takový pokus, 
který si student odnese z hodiny fyziky do života. Jsou to pokusy, které ozřejmují 
některý z běžně se vyskytujících a dobře známých jevů. Zmíním se o dvou poku
sech, které již pravděpodobně znáte, jejich provedení je jednoduché, ale které zařa
zením do tohoto širšího rámce otázek z běžného života získávají na hodnotě. 

Pokus C. 1 
Úvodní otázky z běžného života: 

Pozoruje-li krátkozraký člověk vzdálený pfedmět, mhoufí oči. Proč? 
Dalekozraký čtenáf musel pfi čtení v místnosti použit brýle. Venku na slunci v§ak mohl 

tyto brýle odložit a číst bez nich. Vysvětli. 
Proč se po setmění stáváme jakoby krátkozrakými a pozorované pfedměty vidíme neo

stfe? 
To všechno jsou otázky, které mají příčinu v hloubce ostrosti optického zobrazení 
v závislosti na průměru světelného svazku paprsků, které se na zobrazení podílejí. 
Tuto hloubku ostrosti můžeme studentům třeba ukázat na nějaké fotografii s větší 
obrazovou hloubkou. Vysvětlení je velice jednoduché a poskytuje je náčrtek obr. 1. 

Obr. 1 

Není-li optická soustava při zobrazení bodu A dokonale zaostřena, není obrazem 
tohoto bodu jediný bod A ~ nýbrž kruhová ploška. Náčrtek ukazuje velikost průmě
ru této plošky, kterou vytváří zobrazovací soustava (objektiv fotoaparátu, oko, ob
jektiv projekčního přístroje) na stínítku (filmový pás, sítnice, promítací plocha), 
v závislosti na průměru zobrazovacího svazku paprsků (velikosti clony, průměru 
oční zornice). 
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všem studentům zcela 

[2 
otázka z běžného života: 

Již mnoho zdatných plavců utonulo 
zpětných proudech, které plavce nesou pod 
jid vodou, V čem tkví pfíčina této sl1y? 
Tento základní fyzikální problém mohou s naší 
v několika fázích: 
L Provedeme Do proudu vzduchu 

či výfukového otvoru vV""",!"('!" 

seh'vávat ve středu tohoto 
konce nakláníme, 

2, Dáme studentům možnost 
nabídneme náčrtek 

noulliho rovpjce, 

5, 

112 
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studenti řešit 

vzhůru z v"',,rm';pť'p vlasů 
míček :rv!Jček má tendenci 
pohybujeme, nebo ho do~ 

na 

a nechá se 

znalosti rrw-



Břetislav Základní škola nad Labem 

roztok, hrčko, nr''rrl,-,iov,-"r'í 

z nevodivého mil.teriálu třením 
Při tření současně stejně veliké a 
Pokud držíme srst nebo kůži izolovaně 
k se na nich hromadí a přeneseme ho na ell:~Kr:rO>iKCíp 

amalga
(dále jen 

hladkou skleněnou tyč liščí srstí, nabíji se tyč kladně, srst ","',,>,.y,.,-,'" Má-li 
vvtvr)1"pnv karborundov}'ffi brouskem, nabíjí se třením 

z tyčí na elektroskop pomocí hrotu. 

2. kovů třením 

Větší deskový konduktor na elektroskopu šleháme liščí srstí. Protože obě třené 
vodivé mohou jen rychlém Kov 

7,,,-,r"Tlp srst kladně. tření nevodivý pěnový polyuretan, nabije 
záporný náboj z polyuretanu přeneseme na elektroskop přes hrot. 

3. Vznik na Van de Grafově generát:ol:'u 
Kulový konduktor a od kostry odpojený spodní sběrač propojíme s dvo-
jící elektroskopů, které se při činnosti generátoru nabíjejí opačně. 

4. Vznik nábojů 

Zapalovač plynu s možností plynulého zvětšování tlaku na krystal) zbavený 
opatříme nástavcem s kuličkou. Při tlaku na krystal se na jeho protilehlých 

koncích vytváří opačných nábojů. Jejich velikost je úměrná tlaku. Současný 
vznik nábojů doložíme propojením s elektroskopů. 

Pokud při trvajícím tlaku vybijeme krystal současným uzemněním obou konců, do
cílíme na něm elektrické rovnováhy, což doložíme dotykem elektroskopu. Při uvol
nění tlaku se krystal opět nabije, ale s opačnou 
Oba vzniklé současně na krystalu jsou navzájem vázané a nelze je odděleně 
vybít. Toho dosáhneme jen společným uzemněním. 

zapalovač opatřen hrotem, náboj z něj vysrší. Takto nabíjíme opačně elektro
skopy, 
Tlakem nedeformovaný krystal mužeme kladně nebo záporně nabít. Jeho deformace 
vlivem nabití pak 
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5. Nabíjení tyčí externím nábojem 
Pomocí zapalovače opatřeného hrotem nabijeme novodurovou i skleněnou tyč obě
ma druhy nábojů a přeneseme je na elektroskop. Tyče je nutné předem vybít plame
nem. 

6. Sčítání souhlasných a nesouhlasných nábojů 
Dvojici elektroskopů nabíjíme zapalovačem souhlasně i nesouhlasně různě velkými 
náboji a propojením vybíječem je sčítáme. Výsledek je patmý současně na obou 
elektroskopech. 

7. Vliv hrotu na nabitém tělese 
Na generátoru opatřeném hrotem nedojde k jednorázovému výboji, náboj postupně 
srší. Izolujeme-li hrot dielektrikem s vyšší pevností, náboj se opět hromadí. Bezin
ková kulička je od hrotu na piezoelektrickém zapalovači rovnou odpuzována bez 
předchozího přitažení. Stejně tak kouř čadivého plamene. 

8. Pohyb bezinkové kuličky v okolí Van de Grafova generátoru. 
Kuličku na niti zavěsíme doprostřed jiskřiště v takové výši, aby vybíjecí kuličku těs
ně míjela. Po nabití generátoru se střídavě nabíjí a vybíjí a její pohyb je ovlivňován 
proměnlivým elektrickým polem a polem gravitačním včetně tahu závěsu. 

9. Dělení, hromadění a náboje 
U generátoru ponecháme bezinkovou kuličku, odstraníme jiskřiště a nahradíme ho 
elektroskopem. Náboj je po částech přenášen na elektroskop. 

10. Elektrické indukce na elektroskopu 
Při nabití obalu libovolným nábojem se na elektroskopu indukuje dvojice nábojů.. Po 
odvedení volného náboje se vázaný přemístí převážně dovnitř elektroskopu. Nesou
hlasné náboje obalu a elektroskopu jsou navzájem vázané a nelze je odděleně vybít. 

11. Chování elektricky nabitích bublin 
Konduktor generátoru opatříme nástavcem s destičkou, na kterou položíme vypuklé 
dno od spreje. Na něm vyfoukneme bublinu a nabíjíme. Při menším náboji se bubli
na vlivem sil přilnavosti, povrchového napětí a elektrostatických odpudivých sil de
formuje. Zvětšíme-li náboj, převáží odpudivá síla, bublina se oddělí a je nabitá. Její 
pohyb ovlivňujeme přítomností kladného nebo záporného náboje na zapalovači, 
opatřeném nástavcem s větším kulovým konduktorem. 

12. Bublina jako Faradymr<l klec 
Na nástavci generátoru vytvoříme větší bublinu, dovnitř pak druhou menší. Při na
bíjení se vnější bublina deformuje, vnitřní zůstává kulatá. 

13. Pohyb bubliny po indukčních čarách elektrického pole 
Ve vzdálenosti asi 1 m od generátoru umístíme záporně nabitou novodurovou tyč. 
Při použití zahnutého nástavce můžeme "vystřelovat" bubliny v rúzných směrech. 
Ty se pohybují k tyči přibližně po indukčních čarách elektrického pole. Vzhledem 
k malé hmotnosti bubliny je její trajektorie jen mírně ovlivněna gravitací. 

Poznómka: 
Kvalitu náboje na elektroskopu je vhodné dokládat elektrickou indukcí, vyvolanou 
známým nábojem (např. záporně nabitou novodurovou tyčí). 
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Náměty pro zadání proiektových prací 
Zdeňka Pinkavová, ZŠ Ustavní, Praha 8 

obecné (6.-9. ročník): 
a) Vyrobte stolní hru s fyzikální tématikou 

Veletrh napadů uatelů fyziky 

b) Vyrobte fyzikální pomůcku, při výrobě využijte odpadních materiálů 

mechanika (7.ročník): 

Vyrobte jednoduchý mechanický stroj, vysvětlete jeho výhody pro usnadnění 
práce, narýsujte jeho technický výkres nebo nakreslete obrázek a vyznačte do 
něj základní působící síly 

akustika (9.ročník): 

Vyrobte funkční hudební nástroj, vypracujte k němu průvodní list, který ob
sahuje: a) - historii výrobku (pokud vycházíte z vlastní fantazie, vymy

slete si ji) 

b) - postup výroby - užitý materiál, technický výkres nebo náčr
tek výrobku, problémy při výrobě 

c) - celkový obrázek výrobku 

astronomie (9. roč.): 

a) rozsáhlá laboratorní práce - teoretická část - zjišťování informací, údajů, 
zajímavostí, plnění úkolů 

- praktická část - vypracování plakátu pro vy
branou planetu, vytvoření modelu planety, výroba slunečních a hvězd
ných hodin, sestrojit model pro předvedení zatmění Slunce a Měsíce, vy
tvoření makety vybraného souhvězdí, ... 
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Veletrh 

I. 

b} Vytvořte 

planetu, kolem Slunce. 
Vyrobte maketu vlastruno kosmického tělesa 

pro astronomii: 

Laboratorní práce 
tuto LP zpracovávejte na listy 
na 1. list název, jména 

M. 

úkoly: a) plakát - rozměry čtvrtky A2 ''''''Ci:'.P", n;rm"·TV. 

základní údaje, zajímavosti) 
b) vytvořte model planety v měřítku 1: 3 000 000 000 nebo 

1: 300 000 000 
Země - určete poloměr Země 

- přikryjte hořící svíčku kádinkou, sklenicí, nádobami různého objemu. 
Co pozorujete? 

Měsíc - do bedny písek, pouštějte na kamínky, kuličky apod. různé 
veHkosti. rozdílnost "kráterů" na typu UULI<l<.aa-

tělesa a vzdálenosti dopadu užijte místo plastelínu a 
zopakujte 

následující údaje o Měsíci: 

RM =----

MM"" 
vzaáienost od Země"" ____ _ 
doba oběhu kolem Země:= _____ _ 
teplota povrchu = _____ _ 

3 o Měsíci a jeho výzkumu 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

b) Vytvořte turistický katalog nabízející expedice na Měsíc, na vybranou 
planetu, kolem Slunce. 
Vyrobte maketu vlastniho kosmického tělesa 

Př$ady zadání prací pro astronomii: 

I. Laboratorní práce 
tuto LP zpracovávejte na listy papíru A4 . 
na 1. list napište název, jména členů skupiny, třídu 

praktické úkoly: a) vytvořte plakát - rozměry 'čtvrtky A2 (obrázek planety, 
základní údaje, zajímavosti) 

b) vytvořte model planety v měřítku 1: 3 000 000 000 nebo 
1: 300 000 000 

Země - určete poloměr Země Rz = ___ _ 

- přikryjte hořící svíčku kádinkou, sklenicí, nádobami různého objemu. 
Co pozorujete? Vysvětli. 

Měsíc - do bedny nasypte písek, pouštějte na něj kamínky, kuličky apod. různé 
velikosti. Charakterizujte rozdílnost vzniku "kráterů" na typu dopada
jícího tělesa a vzdálenosti dopadu užijte místo písku plastelínu a pokus 
zopakujte 

- zjistěte následující údaje o Měsíci: 
RM = _-'--__ _ 
MM= ____ _ 

vzdálenost od Země = ______ _ 
doba oběhu kolem Země = ____ _ 
teplota povrchu = _____ _ 

- zjistěte alespoň 3 zajímavosti o Měsíci a jeho výzkumu 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

- vyrobte odlitek "měsíční stopy" (vytlačte stopu do písku nebo hlíny, 
kolem stopy obtočte kartón a do vytvořené ohrádky vlijte kašovitou 
hmotu (voda + sádra), nechejte ztuhnout odlitek vyjměte a očistěte) 

Slunce - zjistěte následující údaje: Rs = ___ _ 

Ms= ___ _ 

teplota povrchu = ____ _ 
doba otáčení = _____ _ 

- sestrojte sluneční hodiny 
- sestrojte model, jímž předvedete zatmění Slunce a Měsíce 
- zjistěte nejbližší data těchto zatmění 
- vysvětlete vznik skvrn na Slunci 

Hvězdy - podle návodu sestrojte hvězdné hodiny 
- najděte na hvězdné mapě 10 souhvězdí, překreslete si je a napište je 
- jich jména. Naučte se je najít na mapě. 
- čím je významná Polárka? 
- vytvořte maketu vybraného souhvězdí (vezměte tubu - roli, na jeden 

její konec připevněte alobal, do nějž jste předtím propíchali špendlí
kem obraz souhvězdí. Tubu namiřte proti světlu.) 

- jakými zpusoby se muže vyvíjet život hvězd 

Komety - zjistěte údaje o 3 kometách 
- vytvořte model komety, pokuste se předvést chování chvostu ko

mety při oběhu Slunce 

Ostatní - vysvětlete chování Slunce, Země a Měsíce 
a) po dobu jednoho měsíce 
b) po dobu jednoho roku 

- jak dlouho trvá na každé planetě Sluneční soustavy jedna noc? 
- kolik hodin je v Paříži, Moskvě, New Yorku, Tokiu a Sydney, je-li 

v Londýně 12.00 hodin? 

Výzkum - uveďte alespoň S observatoří (mohou být i historické), vyznačte je 
na mapě, přiložte obrázek nebo fotokopii alespoň jedné z nich 

- sestavte funkční dalekohled (ze stavebnice) 
- jaké druhy dalekohledu užíváme? Nakreslete jejich schéma a vy-

značte procházející světelné paprsky 
- kolik je kosmických rychlosti? Jaké jsou jejich hodnoty? Kam se 

s jejich pomocí dostanete? 
- shromážděte S obrázku raket, družic, satelitu apod. uveďte kdy, 

kde, kým a na co byly použity 
- kolik lidí (kdo a kdy) přistálo na Měsíci 
- jaké sondy a kdy cestovaly k a) Venuši 

b) Marsu 
- vyrobte maketu vámi vymyšleného kosmického tělesa 
- jaké informace nesly sondy Pionýr vyslané v letech 1972 a 1973 
- jaké je plné znění zkratky UFO, co znamená v překladu? 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pokus - 1) vezměte 4 kádinky, 2. obalte novinovým papírem, 3. vatou .. 
4. alobalem; do všech čtyř nalijte stejně teplou vodu, vložte do 
nich teploměry, měřte a zapisujte pokles teploty vody v každé 
z kádinek 

2) vezměte 5 malých lahví (plastikových), jejichž víčka jsou provrtá
na tak, aby íimi bylo možné prostrčit teploměr. Ze čtyř velkých 
plastikových lahví použijte jejich spodní část. Každou malou lá
hev naplňte stude~ou vodou. Čt-ýŤi z nich vložte do spodních 
dílů velkých lahví a mezery vyplňte 

a) novinami 
b) vatou 
c) ledem 
d) alobalem. 

Po půl hodině změřte a zapište rozdíly teplot 

II. Turistický katalog 

1. vypracujte turistický katalog (min. 5 listů A4) nabízející expedice: 
a) na Měsíc 
b) na vámi vybranou planetu sluneční soustavy 
c) na let kolem Slunce 

katalog musí obsahovat obrázky, vědecké informace, zdurazněte, čím je 
významnější vaše planeta oproti ostatním (rozměry, atmosféra, sondy, 
atd.), vítány jsou i vámi vymyšlené informace o prúběhu letu I raketoplánu 
apod. 

2. vyrobte prostorovou maketu vlastního kosmického tělesa (rakety, satelity) 
sloužící lidem k výzkumu vesmíru. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Mechanická demonstrace Dopplerova efektu 
Václav Piskač, Gymnázium Brno 

Příspěvek je popisem prototypu pomůcky demonstrující princip Dopplerova efektu. 

Při demonstraci je použito zařízení vypouštějící v pravidelných intervalech kuličky, 
sada kuliček, nárazová deska a metronom. 

Prototypové provedení: hliněné kuličky (na cvrnkání) jsou vypouštěny konstrukcí 
vyrobenou ze stavebnice MERKUR (motorek pohání velké kolo s děrami v disku, 
kterými propadávají kuličky ze zásobníku) na nakloněnou rovinku (z výstražné ta
bule). Po spuštění zařízení postavím kuličkám do cesty nárazovou desku (krabičku 
od magnetofonové kazety) tak, aby odrážela kuličky kolmo k jejich puvodní trajek
torii Ginak by následně zavazely). 

Nastavím metronom na frekvenci shodnou s frekvencí úderu kuliček do desky a ne
chám jej v provozu. Poté znovu naplním zásobník, ale deskou nyní pohybuji. proti 
směru pohybu kuliček - frekvence nárazu se zvýší. Když následně pohybuji deskou 
opačným směrem, frekvence se sníží. Změny frekvencí jsou dobře slyšitelné díky 
metronomu. 

Poznámky: 
1. Nejtěžší je vyrobit zařízení pro vypouštění kuliček; provedení z Merkuru je pouze 
provizorní, přesto si však myslím, že je nutné nějakým způsobem využít při jeho 
konstrukci rovnoměrně jdoucího motorku. 

2"Náraz kuličky do desky by měl být dobře slyšitelný, lze použít obdélníkový pod
nos z nerezové oceli, skleněnou tabulku, v nouzi i obyčejnou sklenici (náraz musí 
být hlasitější než hluk motorku a pohyb kuliček). 
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Veletrh 

Jaroslav rHi'L.,I\IL Praha 1 

Fyzika vyučovací se neřadí, bohužel, k těm 
předmětům. Nechci nyní několikastránkovou úvahu, 
zde není prostor. Rád pouze uvedl ?w,,,,n,puu,, 

čoval ve škoLním roce 1998-99 
řili 

novým, 
mozna (ale 
padem - plastové láhve 

dokázali rea
v dalších odstavcích. ',lzhle

některé 

Prezentace sloužila k ____ ,,~, .. "._K 
Vzhledem k tomu, že studenti svá zařízení 
JJU,"V',L"', ale také zadanému tématu na 
mé zvídavé kterých se u každého z našla celá řada. Ti první 

velice a uvědomili si, je ucelená a "všechno souvisí se 
vším", což je velice dobře. Ostatní ve třídě se zapojili do prezentace 
také (radami, otázkami, ... ), takže vznikla dlouhá diskuse mezi mnou 
a studenty, ale i mezi lavicích a studentem tl tabule. A to se mi ne-
boť tak se studenti naučí na (někdy i dost "na a naučí se hle-
dat pro odpovědi správné argumenty. 

Nabídku toho nabízíme spolu II ostatním o fyzi-
ku. Jedná se o jednoduchá zařízení, které si může uČÍtel fyziky i jeho studenti 
zhotovit doma - nejsou zapotřebí žádná složitá zařízení, součástky, ... 
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Veletrh ndpadů učitelů fyziky 

Pád syrového vaiíčka 
Jan Černý (1. D), SPŠST Panská, Praha i 

Syrovým vajíčkem lze velice slušně demonstrovat volný pád tělesa, lze jím ukázat 
přeměnu h'hové potenciální energie na energii kinetickou (a posléze deformační), lze 
jím demonstrovat zákon setrvačnosti atd. Bohužel, v řadě případů se jedná o expe
rimenty destruktivní, tj. syrové vajíčko pokus nevydrží. S pomůckou popsanou 
v tomto příspěvku je možné vajíčko spustit na zem z výšky 3 m až 4 m, aniž by do
šlo k jeho destrukci. Navíc lze tuto pomůcku využít k demonstraci odporových sil. 

Jedná se v podstatě o padák, který lze zhotovit z většího lehkého igelitu, balzy, sla
bých provázků (nití), velké krabičky od sirek a kousku vaty. Rám padáku ve tvaru 
písmene "H" (písmeno "H" má šířku asi 90 cm a výšku asi 60 cm) je zhotoven 
z balzy, na níž je napnut tenký (lehký) igelit a pomocí izolepy přilepen k rámu. Vel
ká krabička od zápalek vystlaná vatou slouží pro umístění vajíčka. Krabičku připev
ním~ pomocí niti v rozích ke konstrukci padáku a k igelitu uprostřed jeho delších 
stran. Do rohů krabičky je možné umístit nafouknuté pouťové balónky tak, jak to 
učinil autor. On sice neměl v úmyslu využívat vztlakovou sílu vzduchu, přesto je to 
.zajímavý námět na diskusi a zopakování dalšího tématického celku. 

Nyní stačí stoupnout si na lavici (katedru, ... ) a z výšky pustit padák i s vajíčkem na 
zem. 

Pomůcka je vhodná nejen pro demonstraci odporové síly vzduchu a možnosti jejího 
využití, ale je možné pomocí ní zopakovat řadu věcí (a nechat studenty domýšlet 
různé nápady) - vztlakovou sílu, pohyb rovnoměrně zrychlený (a zda pohyb padá
ků je rovnoměrně zrychlený), zrychlení při bržděnÍ (dopadu na zem), proč se vajíč
ko v padáku nerozbije, zatímco bez něho ano, ... 
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Veletrh ndpadů učitelů fyziky 

Model hydraulického lisu 
Pavel Prudký (1. B), Tomáš Mráz (1. D), 'SPŠST Panská, Praha 1 

Oba studenti pracovali na své práci samostatně, nezávisle na sobě. 

První z nich demonstroval princip hydraulického lisu velice jednoduše. Potřeboval 
k tomu dvě čtvrtky, tužku, pravítko, pastelky, nůžky a tenký provázek (nit). Na jed
nu čtvrtku nakreslil schéma hydraulického lisu tak, jak se běžně objevuje v učebni
cích a svislé úsečky částečně nastřihl. Nad oba nakreslené válce pak propíchl dvě 
dírky, kterými provlékl tenký provázek. 

prov.í%ek p1'OVÚek 

JI 

1---+'=lWlti'iluluti =1----1---1 

Ze druhé čtvrtky poté vystřihl dva proužky, přičemž délka každého z nich je asi 
o 1 cm větší než dvojnásobek šítky nakresleného válce lisu na první čtFrtce. Tyto 
proužky se nyní přehnou na šířku daného válce lisu, zasunou se do nastřihlých ot
vorů v první čtvrtce a ze zadní strany se slepí. Uprostředctakto zhotoveného pístu se 
nyní udělá otvor, kterým se provlékne provázek a zajistí uzlíkem. Při určování 
správné délky provázku je třeba mít jeden píst v horní poloze, druhý píst ve spodní I ... · 
poloze. 

Pro zvýraznění směru pohybu (tj. jeden píst se pohybuje nahoru a druhý současně 
směrem dolů) je možné oba písty "vybavit" šipkou. 

Tímto modelem je možné ilustrovat schematicky činnost hydraulického lisu. Se 
studenty ve třídě je pak možné diskutovat o řadě jevů, které s danou situací souvi
sejí - kdy je velikost rychlosti posuvného pohybu jednoho pístu směrem dolů stej
ná jako velikost rychlosti druhého pístu směrem nahoru, jak model upravit tak, 
aby v případě nestejných plošných obsahů obou pístů byla tato rychlost různá, ... 
Model lze vyrobit také z průhledné fólie a promítat pomocí Meotaru na stěnu. 
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Model hydraulického lisu 
Pavel Prudký (1. B), Tomáš Mráz (1. D), 'SPŠST Panská, Praha 1 

Oba studenti pracovali na své práci samostatně, nezávisle na sobě. 

První z nich demonstroval princip hydraulického lisu velice jednoduše. Potřeboval 
k tomu dvě čtvrtky, tužku, pravítko, pastelky, nůžky a tenký provázek (nit). Na jed
nu čtvrtku nakreslil schéma hydraulického lisu tak, jak se běžně objevuje v učebni
cích a svislé úsečky částečně nastřihl. Nad oba nakreslené válce pak propíchl dvě 
dírky, kterými provlékl tenký provázek. 

prová%ek prová%ek 

1---+= lWliiiJmuti =f----+---I 

Ze druhé čtvrtky poté vystřihl dva proužky, přičemž délka každého z nich je asi 
o 1 cm větší než dvojnásobek šířky nakresleného válce lisu na první čttrtce. Tyto 
proužky se nyní přehnou na šířku daného válce lisu, zasunou se do nastřihlých ot
voru v první čtvrtce a ze zadní strany se slepí. Uprostřed~akto zhotoveného pístu se 
nyní udělá otvor, kterým se provlékne provázek a zajistí uzlíkem. Při určování 
správné délky provázku je třeba mít jeden píst v horní poloze, druhý píst ve spodní 
poloze. 

Pro zvýraznění směru pohybu (tj. jeden píst se pohybuje nahoru a druhý současně 
směrem dolu) je možné oba písty "vybavit" šipkou. 

Tímto modelem je možné ilustrovat schematicky činnost hydraulického lisu. Se 
studenty ve třídě je pak možné diskutovat o řadě jevů, které s danou situací souvi
sejí - kdy je velikost rychlosti posuvného pohybu jednoho pístu směrem dolů stej
ná jako velikost rychlosti druhého pístu směrem nahoru, jak model upravit tak, 
aby v případě nestejných plošných obsahu obou pístu byla tato rychlost ruzná, ... 
Model lze vyrobit také z průhledné fólie a promítat pomocí Meotaru na stěnu. 
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Druhý student vyrobil "opravdický" lis s těmito pomůckami: dvě injekční stříkačky 
(různé velikosti), čtvrtka, kousek hadičky (asi 25 cm) takového průměru, aby šla 
poměrně těsně nasadit na konce injekčních stříkaček, kousek drátku (resp. lepidlo), 
tužku a pravítko. Čtvrtku (resp. ohnutý kus plechu, ... ) sloužící jako držák upravil 
přehnutím do pravého úhlu tak, aby na jednom konci zůstalo asi 5 cm. Na delším 
konci čtvrtky poté narýsoval ve stejné vzdálenosti několik úseček rovnoběžných 
s přehybem, pomocí nichž lze lépe sledovat pohyb pístu. Do přehnuté části čtvrtky 
udělal symetricky od středu dva otvory takové velikost, aby jimi prošly injekční 

pokled zepředu 

stříkačky a zůstaly o čtvrtku "opřeny". Stříkačky poté spojil hadičkou (bud pomocí 
lepidla nebo kousku drátu), nasadil píst a model hydraulického lisu je hotov. 

Tento model si může vyrobit každý student (nebo alespoň jeden do lavice) a je 
možné sledovat závislost působící síly (na menší píst působí menší síla), výšku, do 
níž vystoupí druhý píst po stlačení prvního, ... 
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Veletrh 

Sládek (1. Petr 

lze demonstrovat tlakovou 
resp. 

Oba studenti 

První lze vyrobit ze dvou delších ",,· ... (""''''r,h 

pim do starších drátu, 
,.,,,,nh·,,,,,,',,h trubiček uděláme dva 

Do techto otvorú zasuneme 
Na druhý konec trl1lhi}'"k 

Praha 1 

dva špendlíky tak, aby na takto vzniklé opery bylo možno 
m,rnt",.,.,,, ze jejíž délka je asi o 1 cm kratší než ".".,,,,,,"",, 
opěr vyrobených ze zkřížených špendlíků. Do obou koncú 
dlík a tuto hřídel na špendlíkové opěry. 

pohled z boku pohled shora 

Nyní lopatky mlýnku. Z kousku drátu vytvarujeme kostru 
(fantazii se meze nekladou, ale pro rovnoměrný chod je dobré vyrobit lo
patky stejně velké). Na tuto drátěnou kostru přilepíme celofán a poté lopatku 
opaťrně prohneme tak, zvětšili odporovou sílu proudící vody. Vyrobíme 
celkem 4-6 které drátku spojíme k sobě a nasuneme na hřídel 

uvážeme nit, na níž zavěsíme břemeno pera, 
Pro vedení nitě s břemenem lze drátěná očka. 
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Veletrh 

Petr (1. Praha 1 

Pomocí vodního lze demonstrovat tlakovou 
resp. vzc!ucl:m). 

Oba studenti ""'~N'm~d; samostatně, nezávisle na druhém. 

ze dvou delších ""'"f,.,,,,,,;,,h 
počítaček), drátu, 

trubiček uděláme dva 
Do těchto otvorů zasuneme 

nn,rl"t"",,"r" mlýnku. Na druhý konec trubiček """fA".,,,,.,., 
dva tak, aby na takto vzniklé možno 
vyrobíme ze špejle, délka je asi o 1 cm kratší než "."";"",,,~ 
opěr vyrobených ze zkřížených Do obou konců 
dlík a tuto hřídel položíme na špendlíkové opěry. 

pohled z boku pohled shora 

Nyní vyrobit lopatky mlýnku, Z kousku drátu vytvarujeme kostru lopatky 
(fantazii se rneze nekladou, ale pro rovnoměrný chod mlýnku je dobré vyrobit 10" 
patky stejně velké). Na tuto drátěnou kostru přilepíme celofán a poté lopatku 
opaťrně prohneme tak, abychom zvětšili odporovou sílu proudící vody, Vyrobíme 
celkem 4-6 lopatek, které drátku k sobě a nasuneme na hřídel 
mlýnku. Na hřídel ještě uvážeme nit, na níž zavěsíme břemeno (kryt pera, 
kousek modelíny, Pro vedení nitě § břemenem lze drátěná očka. 



I 
·1 

ľ 

do nichž zasuneme 
metricky, 

UJ.nístíme do 

za:5TcmtlUJ,ernt€ u2:ávěr a stiskem láhve s hadj,:kou namí
do 

ne skrz celý 
lopatek umístíme na váleček sy-

uděláme ve otvor o Tím protáhneme větší 
zatlučeme do dřevěného válečku s lopatkami. 

rU;'''''');l'"'''Y POShlpllí€lrl1€ na druhé straně, Na jeden z hřebíků připevníme provázek 

U obou 
mlýnku, 

z vodovodního kohoutku mli.žem€ mlýnek rozto-

lze při demonstraci diskutovat, na čem závisí rychlost otáčení 
se projeví třecí síla (a jak eventuálně zmenšit velikost), o •• 
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Měření času - výroba hodin 
~r Kramara (1. B), Vojtěch Paska (1. D)~ Zdeněk Polák (1. D), SPŠST Panská, 

Praha 1 

S problémem přesného měření času se lidstvo potýkalo dlouhá staletí. Lidé se stále 
snažili nalézt ten správný, optimální a hlavně pokud možno nejjednodušší a nejpřes
nější způsob měření času. Dnes, v době atomových hodin, se může proto zdát zbyteč
né se k uvedeným problémům vracet a pokoušet se sestrojit primitivní hodiny. Přesto 
se našli tři studenti, kterým se zdařilo vymyslet (a většinou i s použitím jednoduchých 
pomůcek sestrojit) hodiny, pomocí nichž by bylo možné obstojným způsobem měřit 
čas (např. na letním táboře daleko od civilizace k uvaření vajíčka, ... ). 

Pánové opět pracovali samostatně nezávisle jeden na druhém, proto se i některé ná
pady opakovaly. Uvedeme nyní jen typy sestrojených hodin. 

Hodiny pískové a vodní 
K sestrojení tohoto typu hodin postačí dvě půllitrové plastové láhve 
od nápojů, lepidlo a hřebík. Uzávěry obou plastových láhví slepíme 
k sobě. Poté v takto spojených uzávěrech uděláme otvor (nejlépe 
nažhaveným hřebíkem). Do jedné z láhví umístíme "médium", kte
ré bude odměřovat čas, láhev uzavřeme spojenými uzávěry, na něž 
našroubujeme druhou láhev. Nyní stačí láhve jen obrátit, okalibro
vat a máme hodiny hotové. 

Při použití písku (hrubé mouky, ... ) fungují hodiny takto sestrojené bezchybně. 
Chceme-li použít jako odměřovač času vodu, je nutné 
do spodní láhve udělat ještě u hrdla malý otvor, aby se 
zamezilo vzniku přetlaku ve spodní láhvi a tím i k za-
stavení toku vody. Jiný, praktičtější způsob, který do- ---+ 
voluje po přetečení vody do spodní láhve hodiny obrá-
tit, spočívá v jiném postupu při úpravě spojených uzá-
věrů. V tomto případě do nich uděláme totiž otvory dva 
a do každého z nich vlepíme brčko, ale každé z opačné strany. 

Další možná konstrukce slunečních hodin je ještě jednodušší: do velké plastové láh
ve uděláme v její dolní části (asi 3 cm od dna) otvor a láhev naplníme vodou. Voda 
z láhve bude vytékat a tím bude klesat výška hladiny v láhvi. Pro kalibraci na láhev 
přilepíme proužek papíru, na který budeme zaznamenávat časové údaje, tj. za jak 
dlouho hladina o danou výšku poklesne. 

Zajímavý nápad je jen doplňkem případu předešlého: láhev 
s vodou postavíme na stojánek, o nějž opřeme korýtko. Korýt
ko lze zhotovit opět z plastové láhve (musí být rovná), které 
uřízneme zužující se část u hrdla a u dna a poté láhev podélně 
rozpůlíme. Slepíme-li obě poloviny k sobě, získáme dostatečně 
dlouhé korýtko. Na něj necháme z láhve s vodou dopadat 
proud vytékající vody a časovou stupnici umístíme na nakloněné korýtko. Opět tedy 
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Měření času - výroba hodin 
~r Kramara (1. B), Vojtěch Paska (1. D)~ Zdeněk Polák (1. D), SPŠST Panská, 
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pady opakovaly. Uvedeme nyní jen typy sestrojených hodin. 

Hodiny pískové a vodní 
K sestrojení tohoto typu hodin postačí dvě půllitrové plastové láhve 
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nažhaveným hřebíkem). Do jedné z láhví umístíme "médium", kte
ré bude odměřovat čas, láhev uzavřeme spojenými uzávěry, na něž 
našroubujeme druhou láhev. Nyní stačí láhve jen obrátit, okalibro
vat a máme hodiny hotové. 

Při použití písku (hrubé mouky, ... ) fungují hodiny takto sestrojené bezchybně. 
Chceme-li použít jako odměřovač času vodu, je nutné 
do spodní láhve udělat ještě u hrdla malý otvor, aby se 
zamezilo vzniku přetlaku ve spodní láhvi a tím i k za-
stavení toku vody. Jiný, praktičtější způsob, který do- ---+ 
voluje po přetečení vody do spodní láhve hodiny obrá-
tit, spočívá v jiném postupu při úpravě spojených uzá-
věrů. V tomto případě do nich uděláme totiž otvory dva 
a do každého z nich vlepíme brčko, ale každé z opačné strany. 

Další možná konstrukce slunečních hodin je ještě jednodušší: do velké plastové láh
ve uděláme v její dolní části (asi 3 cm od dna) otvor a láhev naplníme vodou. Voda 
z láhve bude vytékat a tím bude klesat výška hladiny v láhvi. Pro kalibraci na láhev 
přilepíme proužek papíru, na který budeme zaznamenávat časové údaje, tj. za jak 
dlouho hladina o danou výšku poklesne. 

Zajímavý nápad je jen doplňkem případu předešlého: láhev 
s vodou postavíme na stojánek, o nějž opřeme korýtko. Korýt
ko lze zhotovit opět z plastové láhve (musí být rovná), které 
uřízneme zužující se část u hrdla a u dna a poté láhev podélně 
rozpůlíme. Slepíme-li obě poloviny k sobě, získáme dostatečně 
dlouhé korýtko. Na něj necháme z láhve s vodou dopadat 
proud vytékající vody a časovou stupnici umístíme na nakloněné korýtko. Opět tedy 
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určujeme čas na základě vzdáJenosti - tentokráte ale pomocí vzdálenosti dopadu 
proudu vody. Je nutné si uvědomit, že v obou posledně zmif,ovaných případ~ch je 
časová škála nerovnoměrná. 

svíčkové 

Pomocí svíčky lze vyrobit hodiny velice jednoduše. Potřebujeme pouze svíčku 
(eventuálně několik špendlíků ke kalibraci hodin). Svíčku zapálíme a odměříme 
délku svíčky, která uhoří např. za jednu minutu. Poté je možné pomocí této vzdále
nosti okalibrovat celou svíčku. Možností je více: pomocí barevných proužků papíru, 
pomocí zapíchnutých špendlíků, ... Použijeme ke kalibraci špendlíky, je možné 
umístit svíčku na kovový tác a každou minutu tak zřetelně uslyšíme dopad špendlí
ku na tác. Nevýhodou je, že takto sestrojené hodiny jsou na jedno použití. 

sluneční 

Další z možností, jak měřit čas, je určovat jej podle slunečního stínu, který vrhá 
např. tyč zapíchnutá do země, Tento zpusob lze převést i do laboratorních podmí
nek, ovšem je zde řada problémů. Většina z nich souvisí se zdánlivým pohybem 
Slunce po obloze (nerovnoměrný pohyb, ruzná výška Sltmce nad obzorem v ruzném 
ročním období, . Doma (v laboratoři) si můžeme jednoduché sluneční hodiny vy
robit pomocí dřevěné desky, do níž navrtáme otvor pro umístění jehly na pletení. 
Nyní stačí hodiny umístit na místo, kam svítí delší část dne Slunce a např. každou 
hodinu si zaznamenat polohu jehly. Druhý den se můžeme pomocí těchto hodin již 
řídit. Analogickou variantu vytvoříme tak, že dřevěnou desku spolu s pletací jehlicí 
zavěsíme na zeď. Dírku pro umístění jehlice nyní vrtáme šikmo, abychom prodlou
žili stín jehlice, 

Podrobný popis konstrukce přesnějších slunečních hodin včetně možnosti, jak se 
pokusit eliminovat problémy zmíněné výše, které jsou zdrojem nepřesností, lze na
lézt v publikaci od pana Šímy: "Sluneční hodiny" nebo v edici Vesmírné miniatury 
(č. 5) vydávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy - Oldřich Hlad: "Sluneční 
hodiny snadno a rychle". 
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Lippichův padostroi 
Roman Konvalinkil, Miroslav Buchar, Podještědské gymnázium Liberec 

Příspěvek je popisem jednoho způsobu z měření tíhového zrychlení, který byl uve
den v práci SOC Romana Konvalinky. 

Měřící aparatura se skládala z upraveného elektrického zvonku, usměrňovací diody 
KY 130/80, zdroje střídavého elektrického napětí (9 V), 1 m dlouhé desky z plexi
skla. 

Elektrický zvonek byl upraven následovně: Na úderník bylo připájeno pisátko 
z kružítka, ve kterém byla umístěna náplň v úzkého fixu. Dále byl ze zvonku de
montován přerušovač elektrického proudu. Pro dosažení stálé frekvence 50 Hz 
kmitavého pohybu pisátka byla použita usměňovací dioda. Na plexisklovou desku 
byl po celé její délce připevněn papírový pruh. Nakonec byla tato deska puštěna 
kolmo na kmitající pisátko. Na papíře tak byla vykreslena sinusoida s postupně se 
prodlužující vlnovou délkou. 

Původní Lippichův padostroj měl místo elektrického zvonku ladičku. Ta se nám 
ukázala jako nevhodná, neboť měla příliš vysokou frekvenci a malou výchylku. 

Tíhové zrychlení spočítáme tak, že změříme vlnovou délku A.l' A.2 dvou po sobě 
jdoucích vln. Poté vypočítáme okamžitou rychlost vl a v2 podle vzorce: 

l 
V=-. 

T 

Podle definice zrychlení je zrychlení změna rychlosti za jednotku času: 

(V2 - Vl) 
g= LlT . 
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Stoiatě vlny - netradičně experimenty 
Ivan Bam1c, Stavebná fakulta STU Bratislava 

Stojaté vlnenie s nožom 
a) stojaté vlny na gumovom páse 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pokus je znázomený na obr. 1. Gumový pás bežnej galantérskej gumy je jedným 
koncom uchytený o nóž, a druhý držíme v ruke. Rukovať noža prečnieva za okraj 
stola. Časť ocelového listu noža pritláčame rukou ku plošine stola. Po vychýlení a u
voInení nóž kmitá a rozkmitáva aj jeden koniec gumového pásu. Na gume sa pri 
zmene jej napínania objaví stojaté vInenie s typickými uzlami a kmitňami. 

STOJATÉ VLNY 

guma ruka 

1 
Obr. 1 

b) stojaté vlny na ocerovom páse 

Pri tomto pokuse je o ocerový list noža uchytený koniec zvisle umiestneného tenké
ho ocelového meradla (Obr. 2). Po rozkmitaní noža a skusmom naladení príslušnej 
frekvencie (zmenou držky jeho prečnievajúcej časti) sa na meradle vytvorí priečna 
stojatá vlna. 

Vznik stojatých vin s ručnou vftačkou 

Pri demonštračných pokusoch k téme stojaté vlnenie sa osvedčila aj obyčajná ručná 
vrtačka. Máva prevod na vyššie otáčky v pomere okolo 1:4. Ako pružné médium pre
nášajúce vlnu, je vhodná galantérska pásová guma napr. šírky 6 mm a dížky 3-4 m 
(v nenapnutom stave). 

Jeden koniec gumy fixujeme pri pokuse napríklad o kIučku dverí, druhý upevníme 
o uchytnú hlavu vrtačky). Upevníme ju v jednom bode obvodu úchytnej hlavy. Pri
tom nám poslúži niť, prípadne aj kúsok spofa-pásky. 
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stol 

.~"" 
-

STOJATE VLNY 

ocei'ový 
piis 

Obr. 2 

Pri vlastnom pokuse sa postavíme tak, aby guma bola mierne napnutá a aby sa ro
tačná os hlavy zhodovala v podstate 50 smerom gumového pásu. V tejto polohe u
vedieme vrtačku do "činnosti". Zmenou frekvencie otáčania, resp. zmenou napatia 
gumy, rahko dosiahneme vznik dobre pozorovateIného stojatého vlnenia na gumo
vom páse. Počet polvfn móžeme meniť zmenou otáčok, resp. zmenou napatia gumy. 
Guma sa postupne skrúca, preto po chvíli zmeníme orientáciu otáčanÍa na opačnú. 
Guma sa začne odkrúcať. Smer otáčania pri pokusoch občas meníme. 

Pri opísanom pokuse koná koncový bod gumového pásu (na srrane vrtačky) kruho
vý pohyb. Jeho priemerom je však kmitavý harmonický pohyb. lde vlastne 
o skladanie dvochna seba kolmých kmitavých harmonických pohybov. Pri bočnom 
pohIade na niť vnímame len jednu zložku pohybu, ktorá zodpovedá Hneárnym 
kmitom. 

Odraz vlnenia na nehomogenHe 

Upevnime na určité miesto gumového pásu kovovú maticu a zopakujeme pokus na 
vznik stojatých vín za týchto okolností. Pozorujeme, že stojaté vlnenie vzniká prak
ticky len na úseku medzi zdrojom (vrtačkou) a maticou. Vlnenie sa od matice tak
mer celkom odráža. Za ňou má len velmi malú intenzitu. 

Prechod vlnenia z jedného prostredia do druhého 

Pri tomto pokuse je pružný úsek, na ktorom vznik stojatých vín pozorujeme, zlože
ný z dvoch častí. Jeden úsek pružného lineárneho média je tvorený jednoduchým 
pásom gumy (tak, ako v predcháchajúcich pokusoch), zaHal čo druhý úsek je tvore
ný napríklad rovnakou, ale zdvojenou gumou. Vlna prechádza pritom z jedného 
prostredia do druhého. 

U/J 
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Ak za uvedených okolností vytvoríme na pružnej sústave priečne stojaté vlnenie, 
vzdialenosť susedných uzlov, resp. kmitní bude na oboeh úsekoeh média rDzna. Po
zorovaný efekt súvisÍ to s tým, že rýehlosť vlnenia je na oboeh úsekoeh rozdielna. 
Frekvencia šíriaeej sa vlny je všade rovnaká. RDzna je teda vlnová držka. 

Polarizáda vlny 

S TUčnou vrtačkou a gumovým pásom mažeme demonštrovať aj polarizáciu vlnenia. 
Pokusom možno ukázať vlastnosti zariadenie prepúšťajúee len priečne vlny lineáme 
polarizované v jednom smere. Vrtačka je - ako sme už povedali - zdrojom kruhové 
polarizovaného priečneho vlnenia. O napnutý gumový pás je v istom mieste uehy
tená vodorovná niť, ktorá je mieme napnutá a ktorej druhý koniec je fixovaný. Niť 
dovoJ'uje len zvislý pohyb (zvislé kmity). 

Nedovoluje však vodorovné kmity. Za miestom uehytenia nite bude preto príslušné 
vlnenie už lineáme polarizované. Kmity budú mať smer kolmý na pás (lebo sú 
priečne) a súčasne kolmý na niť. Tento efekt sa dá vermi dobre pozorovať. 

Dva polarizačné filtre 

Pomocou dvoch nití uchytených v dvoch roznych bodoeh napnutého gumového pá
su mažeme demonštrovať aj účinok dvoch polarizačných filtrov. Ak sú polarizačné 
filtre skrížené a teda níte navzájom kolmé, sústavou vlnenie neprejde. Ak sú filtre 
postavené navzájom paralelne (a níte tiež) vlnenie jednej polarizácie prechádza. 

Vznik stojatých vfn s ventilátorom 

Malou obmenou opísaného pokusu je pokus, pri ktorom na budenie vlnenia pOUžÍ
vame bežný malý stolový ventilátor 

litem!úm: 

[lJ Baník 1., Zámečník J.: Fyzika - vlnenie a fyzikálne základy akustiky, Vyd. STU, 
Bratislava 1993,92 s. 

[2l Baník L, Baník R.: Kaleidoskop učitela fyziky 1-8, Me Bratislava, 1992-1999 

{3l Ukovič D.: Fyzika, ALFA, Bratislava 1957, 806 s. 
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T-kus

Veletrh 

Vladimír Lysenko, Ostravské W1i1JP'l"7i'f1 

Skleněná kádinka, T-kus, 
bužírky, 2 ks jehly, stojan pro chemické 
ho lihu, černá tabulová barva, nit. 

cca 50 cm silikonové 
cca 200 cm3 denaturované-

Nejprve začerníme povrch matnou tabulovou barvou až po hrdlo. Do gu-
mové zátky vyvrtáme otvor pro T-kus. Na T-kus nasadíme silikonové bu-
žírky o délkách cca 15 cm. Na konce ramen silikonovými. bužírkami vsu
neme injekční jehly tak, aby byly natočeny do směru otáčení (viz náčrtek), což je 
vhodnějším řešením než například Segnerovy Do naleje-
me denaturovaný líh a celek upevníme závěsu na rameno stojanu tak, aby 
zdroj světla (žárovka stolní ozařovala načerněnou plo-
chu. 

závěs 

T-kus 

injekční 

jehla 

,: :::::"" "'" '. stojan 

osvětlení ~~ cl,~~ ----Jo-

,/ .
kádinka 

Vlivem absorpce záření dochází v kádince k ohřevu denaturovaného lihu. 
Lihové výpary hromadící se nad hladinou proudí malému průřezu 
jehel velkou rychlostí z kádinky. Ta se působením momentu dvojice reakčních sil 
počne otáčet. Další možnou je směs horké s éterem. 

Jde tedy o další z Heranovy parní baňky, kde ohřev je řešen absorp-
cí záření vnějšího 

se n!l Cli1rlOsti: 

zářením, vypařování, 

tření. akce a reakce (3. nn.h"·hf'.,,,' zákon), princip 

132 

v práci, rotační 
lA;.",·~lh" motoru. 



Veletrh ndpadů učitelů fyziky 

Průhledná krabička 

Lenka Slabá, SPŠ stavební Resslova, České Budějovice, Milan Slabý, Základní 
škola Dukelská ll, České Budějovice 

Příspěvek je popisem práce dcery Jany Slabé. Tato práce byla oceněna 1. místem 
mladší kategorie v republikovém kole soutěže z odpadových materiálů nazvané 
Nevyhazuj. 

Potřeby: 

2 krabice od mléka, 2 krabičky od šlehačky, 4 zrcátka, nůžky, izolepa 

Zhotovení: 
Podle obrázku slepíme krabice od mléka a jednu krabičku od šlehačky, vlepíme 
zrcátka a vytvoříme otvory a zakreslíme falešné otvory. 

Provedení pokusu: 
Děti či studenty vyzveme, aby se podívali skrz krabice. Zjistí, že skrz ně vidí stejně 
když mezi krabicemi je mezera nebo když tam vloží další krabičku od šlehačky. 
Necháme je nakreslit směr chodu paprsku. 

falešné otvory neprůhledná krabička 

_______ J--l\--
• • I ~ ~M 

/ -zrcátka 
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Veletrh 

se zpátečkou 
Lenka Slabá! SPŠ stavební Resslova, České Budějovice, Milan Slabý! Základní 
škola Dukelská 1 t České Budějovice . 

Příspěvek je popisem práce dcery Jany Slabé. Tato práce byla oceněna 1. místem 
v regionálním kole soutěže z odpadoV'jch materiálů nazvané Nevyhazuj. 

Potřeby: 
kartón, špejle, dvě roury od toaletního papíru, kamínky, izolepa, starý fix, lepidlo, 
provázek, pastelky 

Provedení: 

Podle obrázku vytvoříme ze starého kartónu dvě bočnice auta a čtyři kruhy s otvory 
uprostřed - to budou kola. Dva přilepíme k rouře od toaletního papíru. Vytvořili jsme 
přední nápravu. Zadní náprava musí být těžší a proto na starý fix, zaříznutý na délku 
roury, nalepíme izolepou rovnoměrně kamínky tak, aby po zasunutí byla vyplněna 
celá roura. Pak na ni opět přilepíme kola a máme zadní nápravu. Střechu auta bude 
tvořit vhodný pás kartónu (dobrý je vlnitý kartón, který se dobře ohýbá). Přilepíme 
ho shora k bočnicím a zajistíme pomocí špendlíků, než zaschne lepidlo. V bočnicích 
vzniklé karosérie propídll,eme otvory pro špejle - osy kol. Nasadíme zkompletované 
nápravy s koly a skrz karosérii a středy kol provlečeme špejle. Na jejich konce navle
čeme a přilepíme malá kolečka z kartónu, aby špejle při jízdě nevypadly. Nakonec na 
zadní nápravu přilepíme konec provázku, namotáme a v zadní části karosérie udělá
me asi 2 cm široký výřez, aby se dal provázek tahat směrem vzhůru. Z obrázku je vi
dět, jak musím táhnout za provázek, aby auto jelo vpřed, po smyku nebo couvalo. 

kolo se otáčí, 
jede ode mně 

kolo se neotáčí, 
auto táhneme po smyku k sobě 
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Veletrh nápadů učitelů 

Měřeni napiti na 
Jan Pacák, Marián Grocký, Zdeněk Kluiber, Gymnázium Christiana Dopplera i 

Praha 

Chtěli jsme navrhnout přístroj, který umožní měření napětí pomocí Pc. Spojení se 
stolním počítačem má mnoho předností. Získáme tím v podstatě digitální oscilo
skop. Na rozdíl od osciloskopů, které se prodávají, tento bude omezen počítačem a 
jeho rychlostí. V praxi to znamená, že vzorkovací frekvence nepřesáhne asi 10 kHz, 
což je ale dostačující frekvence pro většinu jevů, které zkoumáme ve středoškolské 
fyzice. Na rozdíl od osciloskopu můžeme na počítači již naměřená data uchovávat, 
později se k nim vracet a dále zpracovávat. 

K realizaci potřebujeme AID převodník, který připojíme k počítači. Nejjednodušší 
spojení s počítačem je tzv. eC sběrnice [lJ: je to dvouvodičové datové propojení me
zi počítačem a periferními součástkami. Všechny součástky jsou připojeny na tutéž 
sběrnici a je možno se na ně obracet prostřednictvím jejich adres. Využití je velmi ši
roké, připojit je možno všechny integrované obvody, které ovládají protokol sběrni
ce. 

Sběrnice používá sériovou datovou linku SDA a hodinovou linku SCL. Data a adre
sy se přenášejí společně s hodinovým taktem. Obě linky je možno používat pro pře
nos dat v obou směrech. Každá z nich je opatřena zdvihacím odporem a může být 
"stažena" na nízkou úroveň každým účastníkem sběrnice prostřednictvím výstupu 
s otevřeným kolektorem. Maximální hodinová frekvence je 100 kHz. Připojení sběr
nice r2c na paralelní port PC je velice jednoduché, protože obousměrné linky Storbe 
a Auto Feed se přímo použijí jako SDA a SCL. Zapojení je na obrázku 1. 

JlF SCL I 
Zem I ! I r 

-L II I I I 
I'e obvod I'e obvod 

A B 

Obr. 1 - [2C sběrnice 

Strobe je na pinu 1, Auto Feed je na pinu 14, Zem na pinu 19. 

Jednou ze součástek, které můžeme využít, je AID DI A převodník PCF 8591 [2]. 
Tento převodník má čtyři analogové vstupní kanály a jeden výstupní kanál. Pře
vodník je osmibitový, to znamená, že při referenčním napětí 5 V je jeho rozlišovaCÍ 
schopnost 20 mV. Pokud zapojíme převodník podle obrázku 2, můžeme jej ovládat 
pomocí jednoduchého programu. Na vstupy jsou připojeny odpory o velikosti 
10 krl na ochranu převodníku. 
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Veletrh 

Zem 

Obr. 2 - Za~laie;rlÍ !"'t:vuurwcu 

programu, ovládá nri'""m" 

a ovládá napětí na výstupu: 

procedure PCF8591(vystup:Byle); 
var a,b,c,d, x ; Byte; 
begin 

Start; 
Zapis(72*2); 
Zapis(68); 

Procedura PCF8591 změří 

Zapis(vystup); {zapsání výstupu, na výstupu bude napětí 5V!25S*vystup} 
Slop; 
Start; 
Zapis (72' 2 + 1); 
x ;= Nacti; Acknowledge; {první měrenl je na prázdno) 
a := Nacti; Acknowledge; {vstup 1} 
b := Nac!i: Acknowledge; {vstup 2} 
c := Nacti; Acknowledge; {vstup 3} 
d ;= Nacli; NeAcknowledge; {vstup 4, dále už nebudeme měřit) 
Slop; {vstup bude od O do 255, na napětl převedeme: SVI25S*vstup} 

snd; 

Ve funkci využíváme procedury, které ovládají 12C sběrnici: 
cons! BA " $378; ( adresa LPTl ) 
const pace/_kroku" 5;' 

procedure 12Caktivace; {toto spustrme úplně na začátku programu) 

procedure Start; 

procedure Stop; 

{ začátek vysíláni l 
{ konec vysíláni} 

procedure Acknowledge; { odpověď na přijaté bity } 

procedure NeAcknowledge; { odpověď na přijaté bily} 

procedure Zapisl co , Byte); { poslání bajtu} 

function Nacti' Byte; { příjem bajtu} 

na vstu-

I pace I_kroku ,- zbržděnl, aby další zápis (čtení) nebyl 
ce na r'c sběrnici (100 kHz). Pro počítač typu 386 je asi 

než je maximální povolená frekven-
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procedura 12Cak:tivece; 
begin 

Port [BA+2) ;= O; 
end; 

procedura Start; 
begin 

end; 

Port [8M2] ;= 1; 
Port [8M2] ;= 3; 

procedure Stop; 
begin 

end; 

Port [8M2] ;= 3; 
Port [BA+2] := 1; 
Port [BM2] ;= O; 

procedura Acknowledge; 
var a; Byte: 
begin 

Port [BM2] ;= 3; 
Port [BA+2] ;= 1; 

{ SCL=;, SDA=1 } 

(SDA=O} 
{SCL=O} 

{ SCL=O, SDA=O } 
{SCL=1 } 
{ SDA=1) 

{ SCL=O, SDA=O } 
{SCL=1 ) 

{čekáni} 

{SCL=O} 
for a;= 1 to pocet_kroku do; 
Por! [8M2];= 3; 

end; 

procedura NeAcknowledge; 
var a; By ta; 
begin 

Port [8M2] ;= 2; { SCL=O, SDA=1 } 
Port [BM2] := O; { SCL:1 } 
for a;= 1 to pocet_kroku do; { čekání} 
Port [8M2] ;= 2: ( SCL=O } 

and; 

procedura Zapis ( co : Byte); 
var a, b, x, y: Byle; 
begin 

a;= 128; 
for x;= 1 10 8 do begin 
if (co and a) = a then b ;= 2 
else b;= 3; 
Port [BM2] ;= b ; { SDA} 
Port [8M2] := b - 2; { SCL=1 } 
for y:= 1 10 pocet_kroku do;{ čekání} 
Port [8M2] ;= b; { SCL=O } 
a;= a div 2: 
and; 
Port [8M2] ;= 2; { SDA=1, SCL=O } 
Port [BA+2] ;= O; { SCL:::1, čtení SDA} 

Veletrh nápadů učitelů 

for m;= 1 to 5 do; { čekáni} 
if (Port[BA+2] AND 1) = O than writeln ('Nedostávám odezvu od přavodniku,);2 
Port [8M2] ;= 2; { SCL=O } 

end; 

, pokud vám program vypisuje Juto hlášku, musíte zvýšit konstantu, nebo je špatný převodník 
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function Nacti : 
var 0, b, x, y : 
begln 

Por~ 

:=0; 
for n:= í to 8 do begir, 

{ SDA=l, SCL=O 

Port [BA+2j := O; { SCL=1, čtení SDA} 
for m:= 1 to 5 do; { čekán! 1 
If (Port AND 1) '" O lhen b:= b + 
Port :" 2; { SCL=Q } 

end; 
Necti:" b; 

end; 

Pokud zařízení operačním zesilovačem, nám umožní i menši rozsah 
měření, nebo převodníkem proud - získáme tím kvalitní za velmi 
nízké 

Uteratum: 

[lJ 

[2] 

list 

lisl 

PHILIPS -

PHlLIPS - PCF8591 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Kámen mudrců 
... aneb hlavičky, míčky a drahé kamení z mikrotenových sáčků 

Tereza Pachlová (10 lel), Klub AMD ČR ze Stráže u Tachova 

Vítězný projekt debrujárské soutěže "Nevyhazuj, ... z toho by mohlo být" 

(O potřebujeme? 

- po svačině proběhnout školu a sebrat odhozené mikrotenové sáčky - nezá
leží na barvě a velikosti 

- papír na pečení (popř. alobal) 

Jak to provedeme? 
HLAVIČKY K LOUTKÁM, PANENKÁM A MíČKY NA HRANÍ 

- použijeme i potrhané mikrotenové sáčky a vkládáme jeden do druhého, do
kud nám nevznikne pěkná koulička (velikost se řídí dalším využitím) 
tu zabalíme do papíru na pečení 
dáme na plech a vložíme do rozehřáté eI. trouby (250 Oe) 

- vytáhneme asi za 3-5 minut, necháme vychladnout, rozbalíme a vyndáme 
lehounkou, pevnou kuličku 

Využití je všestranné - náplň hlaviček k loutkám, míčky pro různé hry atd.atd. 

UMĚLÉ POLODRAHOKAMY 

- postupujeme stejně jako v prvním experimentu, ale teď si můžeme pohrát i 
s různě barevnými mikrotenovými sáčky (proužkované z obchodů, celá 
škála barevných ... , do odpadkových košů) 
tvoříme opět kuličky, ale výhodnější je tvořit válečky, které opět zabalíme 
do papíru na pečení a dáme do eI. trouby (250 Oe) 

- vyndáme asi za 13 minut, vychladlé krájíme, řežeme a před námi se objevují 
překvapivé a zajímavé struktury 

Využijeme pak jako šperky, popř. můžeme vytvořit celé sbírky originálních polod
rahokamů (pro zajímavost některé názvy - Terkys, Jarín, Machát, Plasteol, Plastidi
m, Schmudllallin, Mikrtrmalín, ... ). 

Machút Mikrtrmalfn 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

1. Různé mikrotenové sáčky 

2. Různě balíme: můžeme jen "muchlat do sebe" nebo balit "jako roládu"a vytvo-
říme válečky a kuličky o průměru cca i,s až 7 cm . 

3. Zabalíme do pečícího papíru (popř. alobalu, dáme do pečící trouby na 250°C 
asi 13 min.) 

4. Po vyndání musí VYCHLADNOUT (pro rychlejší chladnutí můžeme naházet 
do studené vody) 

5. Po vychladnutí krájíme, řežeme, sekáme na "placky" (obsah je smrštěný a tvr
dý) POZOR!!! 

6. Chceme-li přívěsek, propíchneme dírku a zavěsíme. 

TIPl Pěkné jsou černobílé variace! Vytvoří se různé struktury (téměř achátové). 
Každý si musí vyzkoušet sám. 

Hodně štěstí při výrobě originálních "polodrahokamů". 

Vysvětlení - co jsem zjistila: 

mikrotenový sáček zahříváním mění tvar - smršťuje se. 
(Pozor na popáleniny!!) 
Umělé hmoty neodhazujeme do ohně. 

po zahřátí vznikne na povrchu mikrotenové kuličky tavením tvrdý povrch 

podle délky zahřívání můžeme pozorovat změny uvnitř kuličky (zjistíme 
rozříznutím) 

alobal zůstane i po vyndání z horké trouby stejně objemný a ve stejném tva
ru, v jakém jsme ho dali do trouby. Ovšem mikrotenová kulička se horkem 
zmenší. Její objem se zmenší při zachování stejné hmotnosti. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

V Českých Budějovicích, 6. září 1999 

Vážení pořadatelé "Veletrhu nápadů!" 

Letos jsme se zúčastnili této významné akce už počtvrté. Čeho si na ní nejvíce cení
me? Mohli jsme se tu setkat se zkušenými učiteli, ale i s mladými začínajícími, s pe
dagogy vysokých, středních a základních škol, s lidmi zabývajícími se fyzikou ve 
volném čase, s českými i zahraničními pedagogy, s učiteli, kteří si umí sami vytvářet 
pomůcky, ale i s fyzikem básníkem či humoristou. 

Tato pestrost pohledů na fyziku je velice inspirativní, a proto se rádi zúčastníme 
dalšího ročníku. 

Dobrý Julku, 

Lenka Slabá, Milan Slabý 

České Budějovice 

Ve Frýdku-Místku 8. 9. 1999. 

Děkuji Ti za všechny účastníky z nejvýchodnějšího okresu naší stále menší republi
ky, tedy z Frýdku-Místku, za velmi dobrou organizaci Veletrhu nápadů z fyziky IV. 
Získali jsme řadu podnětů, které určitě využijeme jak při práci ve škole, tak při práci 
s malými debrujáry v odpoledních aktivitách. 

S pozdravem 

Mgr. Libor Lepík 

Vážení kolegové, 

Ve dnech 26.-27. 8. 1999 jsem se již po čtvrté zúčastnila Veletrhu nápadů učiteló. fy
ziky, který byl opět nabitý novými pokusy, náměty na netradiční způsoby výuky, 
ukázkami využití výukových programů, aktivit mimoškolních organizací, prezenta
cí učebnic, odborné literatury a PC programů s možností nákupu. 

Jako vždy probíhala akce v pěkné atmosféře, večerní program byl zajímavý a měli 
jsme možnost alespoň krátce se seznámit s historií konání Veletrhu. 

Ráda bych touto formou poděkovala organizátorům za pestrý a nápaditý program a 
všem, kteří takovéto akce podporují. Neboť k poměru vynaloženého času a získa
ných informací nabízí Veletrh obrovské množství nápadů a inspirací pro práci 
s dětmi a zpestření výuky, což jistě ocení nejen pedagogové, ale i jejich žáci. 

Děkuji Zdeňka Pinkavová 
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Seznam účastníků "Veletrhu nápadů učitelů fyziky IV II 
BDINKOV Á Věra, Základní škola, Vinařská 29, 691 72 Klobouky 
BĚLOHRADSKÝ Vít, Základní škola, Vrchlického 17,460 14 Liberec 14 
BENEŠOVÁ Markéta, Mgr., Gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2, 635 00 Brno 
BEZDĚK Alexej, Mgr., Gymnázium Říčany, Komenského nám., 251 01 Říčany 
BUCHAR Miroslav, Mgr., Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, 460 14 

Liberec 14 
CIVfNOV Á Mirjam, Gymnázium, Mostecká 3000, 430 11 Chomutov 
ČíŽKOVÁ Marie, Mgr., Základní škola, Modřanská 1375, 143 00 Praha 4 
DEKOJOV Á Marie, Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského 1/1280, 251 01 

. Říčany 
DlRLBECK Jan, Základní škola, Česká I, 351 01 Františkovy Lázně 
DROZD Zdeněk, Mgr., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 

Praha 2 
DVOŘÁK Karel, Školský úřad, Čapkova 127 IV, 339 01 Klatovy 
DVOŘÁK Leoš, Doc. RNDr., CSc., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 

121 16 Praha 2 
DVOŘÁKOVÁ Zdeňka, Základní škola, Nalžovské Hory, 341 73 Nalžovské Hory 
PIC Antonín, RNDr., Gymnázium, Komenského 414, 250 88 Čelákovice 
FRANKOVÁ Jana, Gymnázium, Mostecká 3000, 430 11 Chomutov 
HNVLÍČKOV Á Alena, PhDr., Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK, 

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
HEJNOVÁ Eva, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, České mládeže 8, 

400 96 Ústí nad Labem 
HOFER Gerhard, Dr., CSc., Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 30619 

Plzeň 

HOFRICHTER Tomáš, Gymnázium a Sportovní gymnázium, Dr. Randy 13, 466 01 
Jablonec nad Nisou 

HOLUBCOVÁ Ivana, Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu, Haštalská 17, 
110 00 Praha 1 ' 

HOTOVÁ Ivana, Mgr., Sportovní soukromá základní škola, s. r. o., 
Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov 

HRUBÝ Petr, Gymnázium, Komenského 402, 26102 Příbrám 
HUBEŇÁK Josef, Doc., Vysoká škola pedagogická, V. Nejedlého 573, 500 03 Hradec 

Králové 
HUBEŇÁKOV Á Margita, RNDr" Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 

Hradec Králové 
HÝBLOVÁ Radmila, RNDr" Česká školní inspekce, Presslova 12, 150 21 Praha 5 
CHARVÁT Martin, Základní škola, Pražská 28, 281 04 Plaňany 
JAČKOV Á Marcela, Waldorfská škola, Příbram, 261 01 Přlbram 
KADLEC Jan, Základní škola J. K. Tyla, Tylova 2391,397 01 Písek 
KAŠTILOV Á Dagmar, RNDr., Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 751 52 

Přerov 

KEKULOV Á Jana, Základní škola, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou 
KLIKOVÁ Běla, Mgr., 2. ZŠ Rakovník, Husovo náměstí 3, 269 01 Rakovník 
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Věra, Základní škola, Vinařská 29, 69172 KI!Jb,)u.kv 
Vít, Základní škola, Vrchlického 17, 460 14 Uberec 14 

~ylTwlaZlUlT! Brno - 2, 635 00 Brno 

328, 460 14 
Liberec 14 

Mostecká 3000, 430 11 Chomutov 
Základní škola, Modřanská 1375, 143 00 Praha 4 

a Obchodní akademie, Komenského 1/1280, 251 01 

DlRLBECK Jan, Základní škola, Česká 1, 351 01 F"mtišk:ovv Lázně 
DROZD Zdeněk, Katedra MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 

Praha 2 
Karel, úřad, 127jV, 339 01 

DVOŘÁK Leoš, Doc RNDr., CSc, Katedra fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 
121 16 Praha 2 

Zdeňka, Základní škola, Nalžovské Hory, 34173 Nalžovské 
PIC Antonín, RNDr., Gymnázium, Komenského 414, 250 88 Čelákovice 
FRANKOVÁ Gymnázium, Mostecká 3000, 430 11 Chomutov 

Alena, PhDr., Oddělení pro vnější a J\1FF UK, 
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

Eva, fakulta J. E. Purkyně, České mládeže 8, 
400 96 nad Labem 

HOFER Gerhard, Dr., CSc., Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 306 19 
Plzeň 

HOFRICHTER Tomáš, a Sportovní gymnázium, Dr. 13,116601 
Jablonec nad Nisou 

Ivana! Tereza - sdružen.í pro 
110 00 Praha 1 

Haštalská 17, 

Ivana, Sportovní soukromá základní škola, s. fo O., 

Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov 
Komenského 402, 261 02 Příbram 

573, 500 03 Hradec 
Králové 

náhřeží 682, 500 02 

150 21 Praha 5 

Přerov 
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KMENTA Lipor, Mgr., SPŠ Frýdek-Místek, 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek 
KMENTOVA Zdeňka, Mgr., Gymnázium, Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká 

Třebová 

KNOBLOCHOVÁ Miroslava, Gymnázium, Mostecká 3000, 43011 Chomutov 
KOLÍN Julius, Mgr., Klub AMA VET při gymnáziu, Ústavní 400, 181 00 Praha 8 
KRÁLÍKOVÁ Zita, Základní škola, Vinařská 29, 691 72 Klobouky 
KUPKOVÁ Pavla, Základní škola, Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
KVAPIL Libor, Základní škola Lískovec, Lískovec 320, 738 01 Frýdek-Místek 
LÁNSKÝ Stanislav, Základní škola, Tasova 272, 68333 Brankovice 
LÉBL Martin, RNDr., Centrum odborné přípravy, V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk 
LEFNER Karel, Základní škola, Komenského 495, 684 01 Slavkov u Brna 
LEPfK Libor, Mgr., Služba škole, Politických obětí 531, 738 02 Frýdek-Místek 
LEPIL Oldřich, Doc. RNDr., CSc., Přírodovědecká fakulta UP, třída Svobody 26, 

771 46 Olomouc 
MACEK Milan, RNDr., CSc., ZŠ Na Smetance, Na Smetance 1, 12000 Praha 2 
MAZANEC Petr, Gymnázium, Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice 
MOZOROV Á Alena, SPŠT a SOUT, manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč 
MULLEROVÁ Eva, RNDr., Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, 293 80 Mladá 

Boleslav 
NAHODIL Josef, RNDr., Gymnázium, Křenová 36, 602 00 Brno 
ONDRUŠEK Vojtěch, Okresní klub malých debrujárů při Středisku služeb školám, 

Na Morávce 1037, 686 Ol 
OSTENDL Jan, Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 306 19 Plzeň 
PACHLOVÁ Jaroslava, Školský úřad, Pobřežní 140, 347 01 Tachov . 
PÁLKOVÁ Jitka, SPŠ Stavební, Václavské náměstí 44,67401 Třebíč 
PATČ Břetislav, Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem 
PETŘÍK Josef, Dr. Ing., Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 30619 Plzeň 
PINKAVOVÁ Zdeňka, Mgr., Základní škola Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 
PISKAČ Václav, Gymnázium, Třída kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 
PROKŠOV Á Jitka, Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 306 19 Plzeň 
PULfčEK Jindřich, Gymnázium a Sportovní gymnázium, Dr. Randy 13, 466 01 

Jablonec nad Nisou 
RAUNER Karel, Dr. Ing., Katedra obecné fyziky FPE ZČU, Klatovská 51, 306 19 

Plzeň 
REICHL Jaroslav, Mgr., SPŠST, Panská 3, 11000 Praha 1 
RICHTER Jiří, Mgr., Pedagogická fakulta }U, Jeronýmova ID, 371 15 České 

Budějovice 

ROJKO Milan, Doc. RNDr., CSC., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 
121 16 Praha 2 

RYBIČKOV Á Alena, Základní škola Dr. Malíka, Chrudim, 53701 Chrudim 
SALAČOVÁ Jana, Mgr., Gymnázium, Komenského 414, 250 88 Čelákovice 
SAMEK Miloslav, Mgr., Základní škola, Na Šutce 440,18200 Praha 8 
SENDLEROV Á Karla, Základní škola, Vrchní 19, 74705 Opava 
SLABÁ Lenka, SPŠ Stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějovice 
SLABÝ Milan, Základní škola, Dukelská ll, 370 01 České Budějovice 
STÝBLOVÁ Božena, ZŠ a MŠ, náměstí 28. října 22, 602 00 Brno 
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SVOBODA Emanuel, Prof. RNDr., CSc., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

ŠMÍDOV Á Lenka, Fakultní základní škola, Praha 13 - Nové Butovice, 150 00 Praha 
13 - Nové Butovice 

ŠTROS Miroslav, ZŠ Jungmannova, Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem 
ŠTÝBNAROV Á Libuše, Základní škola, Cihelní 6, 792 01 Bruntál 
TOBIÁŠ Martin, Mgr., SPŠ Frýdek-Místek, 28. října 1598,73802 Frýdek-Místek 
VESELÝ Marek, ZŠ Buštěhrad, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad 
VOTRUBA Václav, Základní škola, Palmovka 8/468,18000 Praha 8 

Seznam úcastníků "Veletrhu nópadů uďlelů fyziky IV./l z firem 
LUSTIG František, RNDr., CSc., Učební pomůcky PC - IN/OUT, U II. Baterie 29, 

162 00 Praha 6 
MICKA Zdeněk, Ing., Ariane Schola, s. r. o., Třanovského 173, 16304 Praha 618 - Řepy 
NOVOTNÁ Marie, PhDr., SPN - pedagogické nakladatelství, a. S., Ostrovní 3D, 

121 00 Praha 1 
OSOBOVÁ Emilie, Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., Žitná 25, 11700 Praha 1 
PEŠAT Pavel, RNDr., Pepeko Consultants, Olbrachtova 620, 460 15 Liberec XV 
RACHAČ Tomáš, Pepeko Consultants, Olbrachtova 620, 46015 Liberec XV 
SOV ADINA Michael, SIMOPT, s. r. o., Truhlářská 244, 390 01 Tábor 
VINŠ Miloslav, ABEGA - Rudolf Muller s. r. o., Na Pískách 106,16000 Praha 6 
ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra, Mgr., Nakladatelství Prometheus, spoL s r. o., Žitná 25, 

11700 Praha 1 

Seznam zahr!lničních úcastníků "Veletrhu nápadů učilelů fyziky IV." 
Slovenská republika 
KLIMO Martin, Mgr., Katedra základov a didaktiky fyziky MFF Univerzity 

Komenského, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava 4 
KV ASNICOV Á Marcela, Mgr., Katedra fyziky, Stavebná fakulta STU, Radlinského 

11, 813 68 Bratislava 
VELMOVSKÁ Klára, Katedra základov a didaktiky fyziky MFF Univerzity 

Komenského, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava 4 

Bulharsko 
DIMITROVA Vesselina, Assoc. Prof. Dr., Sofia University, Faculty of Physics, 

5 James Bourchier Blvd, BG1164 Sofia - 64 

Polská republika 
RACZKOWSKA-TOMCZAK Krystyna, PubHczne gimnazyum Nr. 2, ul. Reymonta 

43, 45-066 Opole 
TOKAR Jan, Szkola Podstawowa, Szkolna 19, 47-494 Krowiarki 

Seznam žáků účastnících se "Veletrhu nápadů uCilelů fyziky IV./I 
JEŘÁBEK Jan, Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského 1/1280, 251 01 

Říčany 
KOVAŘÍK František, Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského 1/1280, 

25101 Říčany 
HÁJEK Karel, Základní škola, Palmovka 8/468, 180 00 Praha 8 
JANEČEK Vladislav, Základní škola, Palmovka 8/468, 18000 Praha 8 
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