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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Úvodem 
Emanuel Svoboda, Matematicko-fyzikáln{ fakulta UKPraha 

Po čtyřech úspěšných seminářích s názvem Veletrh nápadů učitelů fyziky v letech 1996 až 
1999 se konal ve dnech 28.-30. 8. 2000 jeho pátý ročník. Tentokráte byla místem setkání 
učitelů fyziky všech stupňů a dalších zájemců opět Matematicko-fyzikální fakulta UK Pra
ha. 

Veletrh nápadů učitelů fyziky V proběhl v rámci evropského programu Physics on Stage a 
projektu Škola fyzikálních experimentů FRVŠ. Oproti předchozím ročníkům byl seminář 
prodloužen o jeden den, což se ukázalo velmi výhodné z hlediska programu. Vystupujícím 
učitelům byl dán větší časový prostor a byl také čas na dotazy a odpovědi k předvedeným 
pokusům. 

Hlavním organizátorem "Veletrhu V" byla katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha v čele 
s jejím vedoucím Doc. RNDr. Leošem Dvořákem, CSc. Spolupořadateli byly katedra obecné 
fyziky PeF ZČU v Plzni a Fyzikální pedagogická sekce JČMF. Z České republiky se seminá
ře zúčastnilo 56 učitelů ze základních škol, 55 učitelů ze středních škol, 32 učitelů a stu
dentů z fakult připravující učitele fyziky a 9 z ostatních institucí. Zahraničními účastníky 
byli kolegové ze Slovenské republiky (4), Polské republiky (6) a Bulharské republiky (1). Tři 
firmy (ARIANE-SCHOLA, PIERRON a SEMIAN) připravily účastníkům semináře výstavky 
svých pomůcek a techniky. Dvě nakladatelství (PROMETHEUS, s. r. o. a SPN - pedagogic
ké nakladatelství, a. s.) uspořádala prodejní výstavky učebnic fyziky. 

Bohatý program semináře zahájil vedoucí katedry didaktiky fyziky Doc. RNDr. Leoš Dvo
řák, CSc., účastníky pozdravil proděkan pro fyziku na MFF UK Doc. RNDr. Zdeněk Něme-

c ček, DrSc. S informací o evropském programu Physics on Stage vystoupil předseda českého 
národního výboru (National Steering Committee) RNDr. Jiří Dolejší, CSc. Mnoho zdaru se
mináři také popřál jeho zakladatel Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. z katedry didaktiky fyziky 
MFF UK. 

Podobně jako v předchozích letech, tak i na tomto semináři byl vlastní program rozdělen do 
bloků, které vyplnily čtyři jednací půldny. V duchu tradice první blok semináře zahájili vy
sokoškolští učitelé (11 referátů), druhý blok patřil informacím ze sdružení AMA VET a fir
my ARIANE-SCHOLA, ve třetím bloku vystoupilo 16 učitelů základních a středníeh škol, 
čtvrtý blok patřil Debrujárům, do pátého bloku byly zařazeny příspěvky zahraničních 
účastníků (9 příspěvků) a v závěrečném šestém bloku předvedlo své nápady 17 vysokoškol
ských učitelů a studentů z MFF UK Praha. 

Součástí bohatého třídenního programu byly také výstavky prací žáků a studentů, které 
připravili jejich učitelé, nástěnky s nepřednesenými příspěvky a aktuálními fotografiemi 
pořizovanými během jednání A. Havlíčkovou, vedoucí oddělení pro vnější vztahy a propa
gaci MFF. On-line zpravodajství na webu v české i anglické verzi průběžně zajišťovala 
J. Houfková. V anketě o nejlepší příspěvek na semináři zvítězil B. Patč, učitel základní školy 
v Brandýse nad Labem, těsně následován J. Trnou z katedry fyziky Pedagogické fakulty MU 
Brno. 

Účastníci Veletrhu V byli s jeho průběhem velmi spokojeni. Svědčí o tom jejich pochvalná 
slova, jak o dobré organizaci katedrou didaktiky fyziky MFF UK a zajímavém vlastním 
průběhu semináře, tak o nových nápadech, jak udělat fyziku zajímavější a přitažlivější. Se
minář byl výborným dopingem do nového školního roku. Vzájemná výměna zkušeností 
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Veletrh nápadft učitelft fyziky 

Ze semináře je vydán tento sborník, který obsahuje příspěvky účastníků v pořadí, jak byly 
předneseny. Na konci jsou zařazeny dva nepřednesené referáty. Jednotlivé příspěvky ne
byly recenzovány a neprošly jazykovou úpravou. Včas nedodané příspěvky nebyly do 
sborníku zařazeny. V závěru je uveden seznam účastníků s kontaktními adresami. 

Organizátoři Veletrhu nápadů učitelů fyziky V děkují především všem, kteří na semináři 
aktivně vystoupili a dodali nový elán do výuky jednoho z nejméně oblíbených předmětů na 
našich základních a středních školách bez ohledu na možnosti dané jejich vybavením. Po
děkování patří také i všem ostatním účastníkům, kteří opět vytvořili hezkou atmosféru se
tkání na konci prázdnin. Zvláštní poděkování patří vystavovatelům učebních pomůcek a 
učebnic pro výuku fyziky. 

Organizátoři Veletrhu nápadů učitelů fyziky V jsou přesvědčeni, že i v prvním roce nového 
tisíciletí se podaří zorganizovat další jeho ročník, který obohatí školní výuku fyziky i zá
jmovou činnost žáků a studentů. 

V Praze 21. září 2000 
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Veletrh ndpadů učitelů fyziky 

Program Veletrhu nápadů učitelů fyziky V 

Pondělí 28. 8. 2000 

8.30 h příjezd účastníků, registrace 

10.00 h prohlídka vystavených pomůcek firmy SEMIAN a firmy ARIANE-SCHOLA 

11.00 h prodejní výstava učebnic nakladatelství Prometheus a SPN 

13.00 h zahájení Veletrhu 

Í3.30-15.30 příspěvky fakult vzdělávajících učitele 

Hrdý J.: Elektronický stroboskop s rťtznými typy LED 

Stach V., Straňák V.: Pokusy s optickou mtfžkou 

David P.: Elektrický oblouk mezi elektrolytem a pevnou elektrodou. Demonstrace 
intové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách 

Špulák F., Kříž P.: Optické jevy netradičně; Souprava pro pokusy z optiky 

Trna J.: Fyzika v peněžence 

Lysenko V.: Tři stavy feromagnetické látky 

Rotter M.: Levitace magnetu nad vysokoteplotnim supravodičem a zavěšení 
supravodiče pod magnetem 

15.30-16.00 přestávka 

16.00-17.00 příspěvky fakult vzdělávajících učitele 

Pešat P.: Coach 5 

Hubeňák J.: LED a laser 

Rauner K.: Několik psychokinetických experimentů. 

Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště 

17.00-18.00 program Amavetu 

Kolín J., Medřický S. 

program firem 

Úterý 29. 8. 2000 

8.00h 

8.30-10.00 

Micka Z.: Pokusy s pomťtckami firmy ARIANE-SCHOLA 

ŽHavý P.: Demonstračni měřidlo skoro zadarmo 

prohlídka vystavených pomůcek firmy PIERRON 

příspěvky učitelů a žáků základních a středních škol 

Červinková M., šaroch M.: Tepelný motor (parní čerpadlo) 

Koudelková 1.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky 

Lánský S.: Zajímavé pokusy 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Lefner K.: Model vodního kola jako alternátor 

Macek M.: Camera obscura aneb fotografovat se dá i krabicí od bot 

Pachlová J.: Projekt "Promo" 

Černá M.: Informace o práci žákú 

10.00-10.30 přestávka 

10.30-12.00 příspěvky učitelů a žáků základních a středních škol 

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak. Vodní hodiny 

Piskač V.: Střídavý proud na ZŠ 

Vojkůvková 1.: K výuce fyziky v 9. ročníku ZŠ 

Benešová M.: Několik ukázek prací studentů 

Reichl J., Jíra V.: Panská fyzika ze Štupky 

Šolcová J.: Atmosférický tlak 

Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy 

MUllerová E.: Projektové metody ve výuce fyziky a matematiky 

Ciglerová L.: Pokus s "antimentiony" 

12.00-14.00 Oběd 

14.00-15.30 vystoupení Debrujárů 

Bdinková V.: Fyzikální hračky z odpadu 

Kubicová J.: Debrujárské pokusy v hodinách fyziky 

Ondrušek V.: Hra na změnu těžiště 

Slabá L.: Informace o soutěži HYDRO 

Meixnerová Z.: Jednoduché pokusy a zkušenosti z debrujárské činnosti 

15.30-16.00 Přestávka 

16.00-18.00 příspěvky zahraničních účastníků 

Elbanowska S.: Učivo fyziky v přírodovědě 

19.00 h 

Tokar J., Fulneczek H.: Využití instalačních trubek pro fyzikální pokusy 

Trzebuniak A.: Didaktické využití hraček (vlček) 

Drabik D.: Fyzika v matematice? Ale ano! 

Raczkowska-Tomczak K.: Co umí čarovné sklíčko? 

Rakovská M., Horváthová D.: Úloha videosimulace v přípravě učitelů na 
experimentální činnost 

Brockmeyerová J., Houíková J., Drozd Z.: Hračky ve výuce fyziky 

Horylová R., Čerňanský P.: Úlohy pro sedm stylú učení 

příspěvek o setkání učitelú v zahraničí 

Houfková J.: CERN a učitelé fyziky 

návštěva v Pivovarském domě 
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Středa 30. 8. 2000

8.30-10.00 příspěvkv učitelů a studentů MFF UK Praha (i jiných)

DvořákL.: Trocha heuristiky z Malé Hraštice

Svoboda M.: Kompas bez magnetky

Jílek M.: Určení rychlosti šípu

Goldová K., Holík M.: Pokus se strunou. Optické vlákno za korunu

Urbanová M.: Elektromotorek. Elektromagnetický klakson

Broklová Z.: Kroužek fyziky pro třetí ročník žáků ZŠ

Kittler M.: Blikač relé

Zavarúcky O.: Krokoměr

Uhlířová K.: Rádio

Dvořák L.: Pár věcí z tábora 3 - tentokrát o čase a trochu i o elektronice

10.00-10.30

10.30-12.30 MFF UK Praha

Lustig F.: Lego, ISESa Lab VIEW ve fyzice

Lustig Z., Pydych P.: Laboratorní úlohy s ISESem

Kuchař J.: Carnot a Stirling

Dolejší J.: GPS ve škole

Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje

Rojko M.: Fousaté experimenty

12.30 h Zakončení Veletrhu

Veletrh ndpadu učitelu fyziky 

Středa 30. 8. 2000 

8.30-10.00 příspěvky učitehl a studentů MFF Ul< Praha (i jiných) 

Dvořák L.: Trocha heuristiky z Malé Hraštice 

Svoboda M.: Kompas bez magnetky 

Jílek M.: Určení rychlosti šípu 

Goldová K., Holík M.: Pokus se strunou. Optické vlákno za korunu 

Urbanová M.: Elektromotorek. Elektromagnetický klakson 

Broklová Z.: Kroužek fyziky pro třetí ročník žáků ZŠ 

Kittler M.: Blikač relé 

Zavarúcky O.: Krokoměr 

Uhlířová K.: Rádio 

Dvořák L.: Pár věcí z tábora 3 - tentokrát o čase a trochu i o elektronice 

10.00-10.30 přestávka 

10.30-12.30 příspěvky učitelů MFF UK Praha 

12.30 h 

Lustig F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice 

Lustig Z., Pydych P.: Laboratorní úlohy s ISESem 

Kuchař J.: Camot a Stirling 

Dolejší J.: GPS ve škole 

Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje 

Rojko M.: Fousaté experimenty 

Zakončení Veletrhu 
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Jan Hrdý, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Moderní vysoce svítivé diody LED splňují všechny předpoklady pro úspěšné využití ve školních
stroboskopech. Využití stroboskopu při výuce fyziky na středních a základních školách je velmi
široké a je podrobně popsáno např. v [1]-[3]. Původně byly na školách používány elektronkové
stroboskopy, které jako zdroj světla využívaly doutnavkové stabilizátory. Tyto přístroje však pro
své stáří a nedostatek náhradních dílů většinou již musejí být nahrazeny přístroji novými. V úvahu
připadajíbud přístroje s xenonovými výbojkami, nebo v poslední době také přístroje s vysoce svíti
vými diodami LED.

Tento příspěvek se zabývá konstrukcí prototypu jednoduchého školního stroboskopu s těmito vyso
ce svítivými diodami. K osvětlení zkoumaného experimentu je použito matice 12 kusů červeně svítí
cích diod LED Kingbright L53SRC-E,které při jmenovitém stejnosměrnémnapájecím proudu 20 mA
dosahují průměrné svítivosti 3 000 mcd. Protože stroboskop musí vydávat velmi krátké a přitom

intenzivní záblesky, jsou diody napájeny impulzně ze speciálního regulovatelného zdroje impulzů

doplněného výkonovým stupněm a napájeného ze školního stabilizovaného zdroje SP201c (viz při

ložené blokové schéma). Špičková hodnota proudu procházející každou diodou LED dosahuje veli
kosti 1 600 mA. Regulovat lze nezávisle nejen frekvenci impulsu, ale také poměr délky impulzu
a mezery mezi impulzy. Optimální velikost tohoto poměru je 1:160. Světelný výkon tohoto strobo
skopu je dostatečný k provádění pokusu v zatemněné místnosti. Funkce sestrojeného prototypu je
demonstrována ukázkou stroboskopického jevu na otáčejícím se ventilátoru.

Světelný výkon stroboskopu by se dal dále zvýšit zvětšením počtu diod nebo použitím výkonnější

ho typu Kingbright L535RC-F (20 mA, 4000 med) [4]. Červeně svítící diody LED by také bylo mož
no nahradit bíle svítícími diodami LED Kingbright L53WC#P (25 mA, 3 000 med) [5, 6], které však
mají zatím téměř desetinásobně vyšší cenu ve srovnání s diodami červeně svítícími. Realizovaný
prototyp je používán v praktiku školních pokusů na KEF PřF UP v Olomouci a v současnosti je vy
víjen druhý výkonnějšíprototyp.

[1] Kolesnikov V., Záhejský J.,: Stroboskop a jeho využití ve fyzice. Fyzika ve škole, 3,1963, č: 7,
s.302-306.

[2] Kolesnikov V., Záhejský J.,: Teorie stroboskopického jevu a jeho využití. In: Acta UP, 18, 010-
mouc,1965,s.147-168. .

[3] Kolesnikov V., Záhejský J.,: Další využití stroboskopu ve vyučování fyzice. Fyzika ve škole, S,
1966,č. 1,s. 14-18.

[4] Katalog optoelektronických komponent Kingbright 1999-2000,FK technics, Praha.

[5] Praktická elektronika (A Radio), 4, 1999, č, ll, s. 23.

[6] Praktická elektronika (A Radio), 5,2000, Č. 2, s. 7.
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Moderní vysoce svítivé diody LED splňují všechny předpoklady pro úspěšné využití ve školních 
stroboskopech. Využití stroboskopu při výuce fyziky na středních a základních školách je velmi 
široké a je podrobně popsáno např. v [l]-[3]. Původně byly na školách používány elektronkové 
stroboskopy, které jako zdroj světla využívaly doutnavkové stabilizátory. Tyto přístroje však pro 
své stáří a nedostatek náhradních dílů většinou již musejí být nahrazeny přístroji novými. V úvahu 
připadají bud přístroje s xenonovými výbojkami, nebo v poslední době také přístroje s vysoce svíti
vými diodami LED. 

Tento příspěvek se zabývá konstrukcí prototypu jednoduchého školního stroboskopu s těmito vyso
ce svítivými diodami. K osvětlení zkoumaného experimentu je použito matice 12 kusu červeně svítí
cích diod LED Kingbright L53SRC-E, které při jmenovitém stejnosměrném napájecím proudu 20 mA 
dosahují pruměrné svítivosti 3 000 med. Protože stroboskop musí vydávat velmi krátké a přitom 
intenzivní záblesky, jsou diody napájeny impulzně ze speciálního regulovatelného zdroje impulzů 
doplněného výkonovým stupněm a napájeného ze školního stabilizovaného zdroje SP201c (viz při
ložené blokové schéma). Špičková hodnota proudu procházející každou diodou LED dosahuje veli
kosti 1 600 mA. Regulovat lze nezávisle nejen frekvenci impulsu, ale také poměr délky impulzu 
a mezery mezi impulzy. Optimální velikost tohoto poměru je 1:160. Světelný výkon tohoto strobo
skopu je dostatečný k provádění pokusů v zatemněné místnosti. Funkce sestrojeného prototypu je 
demonstrována ukázkou stroboskopického jevu na otáčejícím se ventilátoru. 

Světelný výkon stroboskopu by se dal dále zvýšit zvětšením počtu diod nebo použitím výkonnější
ho typu Kingbright L53SRC-F (20 mA, 4 000 med) [4]. Červeně svítící diody LED by také bylo mož
no nahradit bíle svítícími diodami LED Kingbright L53WC#P (25 mA, 3000 med) [5,6], které však 
mají zatím téměř desetinásobně vyšší cenu ve srovnání s diodami červeně svítícími. Realizovaný 
prototyp je používán v praktiku školních pokusů na KEF PřF UP v Olomouci a v současnosti je vy
víjen druhý výkonnější prototyp. 

Literatura: 

[lJ Kolesnikov V., Záhejský J.,: Stroboskop a jeho využití ve fyzice. Fyzika ve škole, 3,1963, Č. 7, 
s.302-306. 

[21 Kolesnikov V., Záhejský J.,: Teorie stroboskopického jevu a jeho vyuŽítí. In: Acta UP, 18, Olo
mouc, 1965, s. 147-168. 

[3J Kolesnikov V., Záhejský J.,: Další využití stroboskopu ve vyučování fyzice. Fyzika ve škole, 5, 
1966,č. l,s. 14-18. 

[4J Katalog optoelektronických komponent Kingbright 1999-2000, FK technics, Praha. 

[5] Praktická elektronika (A Radio), 4, 1999, Č. 11, s. 23. 

[61 Praktická elektronika (A Radio), 5,2000, č. 2, s. 7. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

UOMe 42 

10 

O 1 1,6 10 [A) 

1'!~l-lT-----n 1,OULL 
O~ trs) 

T=T,+T, 

Legenda: 

TI : T2 = 1 : 160 

0 1 ... 0 12 = L53SRC-E 
(20 mA, 3000 med) 

0'3 = KA263 

Napájecf zdroj 
SP201c 

Uo =42V 
10 = 1,6A 

Reg. zdroj impulzů 
a výkonový stupeň 

Blokové schéma stroboskopu 
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10 
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I·~~t-n-----n 1.0lJLlL. 
o~ t[sJ 

T=T,+T, 
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Reg. zdroj impulzů 
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Veletrh nápadu učitelu fyziky 

Ohyb svělla na mlítc. 
Vojtěch Stach, Vítězslav Straňák, Katedra fyziky, PF JU České Budějovice 

Optická mřížka je většinou skleněná planparalelní destička s rovnoběžnými vrypy. Vrypy předsta
vují neprůhledná místa a mezery mezi nimi představují štěrbiny. Dnes můžeme získat optické 
mřížky i jinými cestami, napt. holografické mřížky vytvořené fotografickou cestou. 

Dopadá-li na mřížku svazek rovnoběžných paprsků monochromatického světla kolmý k rovině 
mřížky, rozdělí se ohybem a interferencí do určitých směrů. V prošlém světle se objeví extrémy pr
vého řádu, které jsou stejné jako od jedné štěrbiny a závisí na její šířce. Kromě toho se objeví extré
my druhého a vyšších řádů. Poloha hlavních maxim druhého a vyšších řádů je nezávislá na počtu 
štěrbin, závisí pouze na mřížkové konstantě a na vlnové délce. Proto pro optická měření využívající 
ohybu světla na mřížce mají význam hlavní maxima druhého a vyšších řádů. Polohy hlavních ma
xim vyšších řádů jsou dány výrazem 

. k A 
srna= 'd' 

kde k je řád maxima, A vlnová délka používaného světla, d mřížková konstanta. Průběh intenzity 
prošlého světla je dán složitějším výrazem a je možné ho najít v dostupné literatuře. 

Teoretický popis ohybu na mřížce 

..... = 
~= oE! ... 
N~ 

: .. 
• 
,. 

Dopadá-Ii svazek vzlijemně 

rovnoběžných paprsků kolmo 
k mřlžce, vzniká na každé 
štěrbině ohyb a světlo se po 
průchodu mřižkou šiti všemi 
směry. Jsou-li světelné 

paprsky, které vystupuji ze 
všech štěrbin ve stejném 
směru, odchýlené od 
původnlho směru o úhel IX, 

pak mezi dvěma paprsky, které 
vycházejí ze sousedních 
štěrbin vznikne dráhový rozdil 

o=d. sintt, 

kde "d" je mřížková konstanta. 

Obr. 1. Snímek z prezentace - objekt a text 

Dopadá-li na mřížku svazek složeného světla, nastane spektrální rozklad. Z tohoto důvodu je mříž
ka vhodná k zjištění spektrálního složení světla. Mřížky se mohou použít i na odraz, zejména pro 
neviditelnou část spektra. OhyboVé jevy pak pozorujeme fotografickou cestou. Optické mřížky jsou 
vhodné k základním pokusům z optiky i k základním optickým měřením. K nejjednodušším škol
ním experimentům lze využít laserové ukazovátko. 
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pak mezi dvěma paprsky, které 
vycházejl ze sousedních 
štěrbin vznikne dráhový rozdil 

o=d. sin(l, 

kde "d" je mtížková konstanta. 

Obr. 1. Snímek z prezentace - objekt a text 

Dopadá-li na mřížku svazek složeného světla, nastane spektrální rozklad. Z tohoto důvodu je mříž
ka vhodná k zjištění spektrálního složení světla. Mřížky se mohou použít i na odraz, zejména pro 
neviditelnou část spektra. OhybOVé jevy pak pozorujeme fotografickou cestou. Optické mřížky jsou 
vhodné k základním pokusům z optiky i k základním optickým měřením. K nejjednodušším škol
ním experimentům lze využít laserové ukazovátko. 
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6V 

Obr. 2. Schéma experimentu s mřížkou na pruhled 

V našem příspěvku uvádíme netradiční pokus s optickou mřížkou (600 vrypů/l mm), heliovou vý
bojkou a Ruhmkorffovým induktorem jako zdrojem vysokého napětí, viz obr. 2. Okem pozorujeme 
spektrální složení heliových výbojových čar. Nevýhodou tohoto experimentu je, že jej nemůže pozo
rovat celá třída. Z tohoto důvodu byl výše popsaný experiment zpracován pomocí softwarové apli
kace PowerPoint a tímto způsobem prezentován na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 5. 
Tuto prezentaci je možné nalézt na Internetu. Prezentace obsahuje nejen výše popsaný experiment, 
ale zabývá se difrakcí světla podrobněji (obsahuje teoretický popis difrakce, základní druhy mřížek, 
experiment využívající goniometr, popis nejdůležitějších pomůcek, testové otázky). Celá prezentace 
je doplněna fotografiemi a videozáznamy pořízenými při reálných experimentech. Užití při výuce 
zvyšuje efektivitu, nahrazuje zpětný projektor a částečně může nahradit i poznámky studentů. Práce 
v aplikaci PowerPoint je jednoduchá a rychlá, což umožňuje učiteli připravovat si podobné prezen
tace svépomocí. 

PowerPoint je součástí programového balíku MS Office (mimo jiné obsahuje Word, Excel, ... ). Pů
vodně byla tato softwarová aplikace určena pro reklamní agenty a manažery. Protože vyučování lze 
považovat za specifický druh prezentace, rozhodli jsme se k tomuto účelu využít PowerPoint. 
V tomto programu je termín snímek používán k označení jednotlivých stran prezentace. Ty mohou 
být předváděny na monitoru počítače (projekce pomoci data-projektoru), případně vytištěny na 
fólie či diapozitivy. Lze je však také uložit jako HTML a následně zveřejnit na Web stránkách 
s volným přístupem. 

Ohybové spektrum při experimentu s mřížkou 
z CD ROMu na průhled 

z důvodulepli 
viditelnosti 
ohybových spekter 
pl'i experimentu byl 
záznam snímán při 
za1měnl 

Goniometr 

Nejdaležilějši části: 

štěrbina 

kolimátor 

dalekohled 

otočný stoleček 

noruusy 

úhloměmá 

stupnice 

Obr. 3. Snímek z prezentace - kUpart a text Obr. 4. Snímek z prezentace - videoklip a text 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Při tvorbě samotné prezentace si autor vybírá z dialogového okna nové snímky. Jejich vzhled a zá
kladní struktura jsou předdefinovány, např. úvodní snímek, seznam, text, objekt, text a graf, text a 
klipart (obr. 3), objekt a text (obr. 1), text a videoklip (obr. 4, 5,6), objekt a videoklip a další kombi
nace uvedených. U snímků je možné volit barevné rozvržení a grafiku na pozadí pro celou prezen
taci i pro jednotlivé snímky. Díky předdefinovanému rozvržení snímků lze velmi jednoduše praco
vat s textem (zvětšovat a zmenšovat velikost písma, měnit druhy a barvu písma, měnit jeho polohu 
na snímku). Také práce s obrázky je velmi jednoduchá a rychlá (změna velikosti a umístění na 
snímku, drobné korekce jasu a ostrosti). Obrázky lze získat pomocí digitálního fotoaparátu, digitální 
kamery, scanováním nebo z lnternetu. Relativně problematičtější je práce s multimediálními klipy, 
zvláště v případě vlastní tvorby. Po sejmuti požadovaného klipu pomocí kamery je nutné převést 
klip na fonnát, který je PowerPointem podporován - A VI nebo MPEG (formát MPEG je výhodněj
ší). Tato operace vyžaduje náročnější technické zázemí, které nemusí být zejména na základních 
školách k dispozici. Pro naše záznamy jsme využili digitální kamery Panasonic NV-DX 110. Veškeré 
videozáznamy, stejně jako veškeré snímky, lze doprovázet zvukovým záznamem bud reálným nebo 
mluveným komentářem, případně jiným zvukovým záznamem, který je podporován PowerPoin
tem. Ke zkvalitnění prezentací je možné použít tzv. objektů, které umožňují využití některých jiných 
softwarových aplikací, např. Kreslení (Paintbrush), Corel PHOTO-PAINT, Editor rovnic (Equation), 
aplikace Microsoft Word a Excel a další. Využívání objektů práci výrazně zrychlí. 

Nebylo účelem tohoto textu popsat PowerPoint, to zde ani není možné, ale přinést nový pohled na 
způsob podání učiva ve fyzice včetně experimentů. Prezentace "Ohyb světla na mřížce", která je 
k dispozici na Internetu, by měla posloužit jako návod pro další tvorbu podobných aplikací. Pro 
úplnost uvádíme několik snímků, z nichž některé už byly uvedeny výše. 

Obr. 5. Snímek z prezentace - text a videoklip 
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Veletrh nápadil utitelil fyziky 

Ruhmkorffův induktor 
Stejnosměrný proud (napětí a 
maximálnl proud jsou udány na 
§tltku) přerušovaný pferušovačem 
(buď mechanicky - Wagnerovo 
kladivko, či elelctrolyticky) procházl 
primám! clvkou navinutou l 

tlustého drátu na jádře z měkké 
oceli. Jádro bývá složeno z většlho 
počtu od sebe izolovaných tenkých 
drátkt1 (zamezení Fouca1tovým 
proudům). Aby se zamezilo déle 
~Iclm jiskrám (obloukům) mezi 
kontakty přerušovače při přerušeni 
proudu, je k přerušovači primómlho 
proudu paralelně připojen 
kondenzátor. Sekundáml cívka má 
mnoho závitd z tenkého drátu 
(řádově několik kilometru). 
Jednotlivé části jsou ddkladně 
izolovány, protože napětí dosahuje 
desltek až stovek tisíc voltd. 

Obr. 6. Snímek z prezentace - text a videoklip 
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Veletrh nápadu učitelU fyziky 

Elektrický oblouk mezi elektrolytem tll pevnou elektrodou 
Pavel David, Katedra fyziky, PF fU České Budějovice 

Potřeby: rozkladný transformátor 600 Z/600 Z, 2 A; dvoucestný usměrňovač s vyhlazovacím filt
rem, zahrocený drát (hřebík) o průměru přibližně 2 mm, kovový (měděný) pásek, kádinka, vodný 
roztok CUS04, případně NaCl, vodiče. 

Provedení: K demonstraci použijeme obvod (viz schéma zapojení obr. 1), který bude připojen na 
střídavé síťové napětí 230 V. Kovovou zahrocenou elektrodu umístíme přibližně 1 cm nad hladinou 
elektrolytu, Následné přiblížení kovové elektrody k hladině provedeme pomocí izolovaného držáku 
umožňujícího svislý posuv elektrody, popř, tak, že hladinu elektrolytu budeme přibližovat 
k elektrodě zvedáním kádinky. 

600 z 600 Z 4xKY71 ~ 

Obr, 1 

H.o+CuSO~ 

(HjhNaCl) 

1. Nejprve provedeme demonstraci s připojením kovové elektrody ke kladné svorce usměrňovače 
- tedy hrot bude anodou a hladina elektrolytu katodou, Při dotyku hrotu pevné elektrody 
s hladinou elektrolytu uvede procházející proud Jouleovým teplem elektrolyt do varu, přičemž 
bude taktéž docházet k rozkladu elektrolytu. K zapálení obloukového výboje nedojde, neboť 
katoda, kterou nyní představuje elektrolyt, se nezahřeje na teplotu potřebnou k termoemisi 
elektronů, 

2, Provedeme přepólování, tj, kovovou elektrodu připojíme k záporné svorce usměrňovače, takže 
nyní katoda bude tvořena zahrocenou elektrodou a elektrolyt anodou, V tomto případě při po
malém přiblížení hrotu dojde procházejícím proudem k zahřátí pevného hrotu na vysokou tep
lotu. Vysoká teplota hrotu způsobí var elektrolytu a tím oddálení hladiny elektrolytu od zahro
cené elektrody, Na pevné elektrodě současně vznikne ploška s elektronovou termoemisí a dojde 
k zapálení obloukového výboje mezi pevnou elektrodou a elektrolytem, Dále je možno pomalu 
zasouvat kovovou elektrodu pod hladinu elektrolytu, Vznikající vodní páry vytvoří plynný obal, 
který oddálí plazma výboje od elektrolytu a umožní hoření obloukového výboje jeden až dva 
centimetry pod hladinou elektrolytu, (Tato hloubka závisí na velikosti protékajícího výbojového 
proudu), V důsledku obloukového výboje vzroste teplota zahrocené kovové elektrody na tak 
vysokou hodnotu, že dojde k jejímu otavení. Na hrotu vznikne kapička roztaveného kovu. 
Ztráta zahrocení elektrody zapříčiní nepravidelné hoření oblouku, 
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3. Po výměně otavené elektrody za zahrocenou připojíme elektrody přímo na výstup transformá
toru. Střídavé napětí přivedené na pevný hrot a hladinu elektrolytu zapálí obloukový výboj, kte
rý však bude hořet přerušovaně (možno ukázat rotujícím zrcadlem), ~. bude hořet pouze v té 
půlperiodě, kdy pevná elektroda je záporná a hladina elektrolytu kladná. Obloukový výboj bude 
pracovat jako jednocestný usměrňovač. 

Poznámka: Pokus demonstruje: 
a) Jednu z nutných podmínek obloukového výboje, lj. nutnost vzniku termoemisní katody. Je tedy potřebné, 

aby katoda byla vždy na vysoké teplotě, což v případě, kdy katodu tvoří elektrolyt, není možné. 
b) Hoření elektrického oblouku pod vodní hladinou. Každý obloukový výboj má klesající voltampérovou 

charakteristiku, což vyžaduje, aby s obloukovým výbojem byl v sérii zapojen odpor (impedance) omezují
cí výbojový proud. Toto v našem případě zajišťuje impedance transformátoru, který současně plní funkci 
oddělení obvodu s obloukem od obvodu sítě. Na obr. 2 je uvedeno zapojení pro případné použití jiného 
stejnosměrného zdroje, např. motorgenerátoru. 

Při demonstraci je nutno dodržet předpisy pro práci se síťovým napětím a nesmí se na ní podílet žáci! Pozor 
na nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
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Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku 
v sodíkových parách 
Pavel David, Katedra fyziky, PF fU České Budějovice 

Potřeby: rozkladný transformátor 600 Z/12 000 Z, Holtzovy svorky, dva rovné silnější dráty, skle
něná trubička o pruměru 4 až 6 mm a délce 5 cm, vodiče. 

Provedení: Po připojení obvodu (viz obr. 1) na síťové napětí bude mezi elektrodami upevněnými 
v Holtzových svorkách, tj. na skleněné trubičce vysoké napětí - přibližně 4 500 V! Po počátečným 
ohřátí skleněné trubičky plamenem kahanu na teplotu 300 oe až 400 oe začne sklem protékat elek
trický proud. To se projeví žlutozeleným světélkováním skla. Joulovým teplem se.bude teplota skla 
dále zvyšovat a dojde k uvolňování kationů modifikátoru (sodíku, draslíku, ... ) ze skla v podobě 
jejich par. 

Při následném oddálení jedné elektrody od skla dojde k zapálení elektrického oblouku hořícího pře
vážně v parách sodíku uvolňovaného ze skla. Plazma vznikající ve výboji vydává žluté světlo způ
sobené zářením par sodíku. Uvolňované Joulovo teplo ve skle způsobí vysoké zahřátí a změknutí 
skla, které se vlastní vahou začne deformovat, případně dojde až k jeho tavení. 
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Obr. 1 

Poznámky: 
1. Záření skla vzniká deexcitací atomů a iontů (především sodíkových) vybuzených uvnitř skla do excitova

ných stavů elektrickým polem. 
2. Sodík má nízké ionizační napětí. To způsobuje, že obloukový výboj hoří převážně v parách sodíku a září 

ve žluté barvě. 
3. Demonstrovaný výboj napájený střídavým napětím zhasíná stokrát za sekundu a hoří při obou polaritách 

elektrod, neboť se vytvoří termoemisní skvrny jak na kovové elektrodě, tak v malé plošce na skle, což je 
velice dobře pozorovatelné. 

4. Výbojový kanál je typicky deformován (viz obr. 2) v důsledku snížení hustoty plazmatu výboje násled
kem jeho vysoké teploty. 

5. Omezení výbojového proudu je provedeno impedancí transformátoru, který současně odděluje obvod 
oblouku od obvodu sítě. 

Obr. 2 
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Pozor! Při demonstraci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy při práci s vysokým napětím! 
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Pozor! Při demonstraci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy při práci s vysokým napětím! 
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Optické levy netradičně - využití žákovské soupravy pro pokusy 
I optiky 
Pavel Kf{ž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fU České Budějovice 

V článku popisujeme několik experimentt'l se žákovskou soupravou pro pokusy z optiky [1). Aby
chom mohli uvedené pokusy provádět, je třeba udělat drobné úpravy s některými součástmi této 
soupravy. Stolek (součást č. 10) a optickou lavici (součást č. 1) provrtáme a sešroubujeme tak, aby 
bylo možno optickou lavici postavit do svislé polohy (viz obr. 1). Na matnici (součást č. 12) připev
níme papírovou pásku, která má přes okraj matnice pravidelně rozmístěné tři rysky, přičemž pro
střední ryska je nejsilnější a obě krajní jsou stejně silné. 

Pro všechna měření je zapotřebí upravená optická lavice ve svislé poloze, dva držáky optických 
prvků>(součást č. 11) a matnice s papírovou páskou a ryskami. Na optickou lavici připevníme držá
ky, jeden do polohy nula a druhý kamkoliv nad něj. Do horního držáku vložíme matnici s páskou a 
ryskami. Tím je souprava připravena k dalšímu využití. Ostatní pomůcky uvedeme u každého ex
perimentu zvlášť. 

Princip všech experimentt'l je stejný. Ze vzdálenosti minimálně 25 cm pozorujeme jedním okem ry
sky na matnici zároveň s jejich obrazem v příslušné optické soustavě umístěné v dolním držáku. 
Nastavíme-li polohu matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly (viz 
obr. 2), potom je příčné zvětšení soustavy jednotkové a ze vztahu 

If\=l/fl 
vyplývá, že vzdálenost a matnice od optické soustavy je a = 2f. Po změření této vzdálenosti lze určit 
ohniskovou vzdálenost použité optické soustavy a následně i jiné parametry (poloměry křivosti, 
index lomu atp.). 

Pro zdárný průběh měření je důležité, aby osa optické soustavy procházela okrajem matnice 
v místě, kde je nakreslena nejsilnější ryska. Toho lze docílit posunem matnice v držáku a posunem 
papírové pásky po matnici v navzájem kolmých směrech. 

Poznámka: Místo matnice s papírovou páskou a ryskami lze použít i obyčejného školního pravítka. 

Experiment Č. 1: Měření ohniskové vzdálenosti dutého zrcadla (obr. 2) 

Pomůc1sy: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, duté zrcadlo 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme duté 
zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Po nastavení polohy matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na 
matnici a v obraze shodovaly, a změříme vzdálenost a matnice od vrcholu zrcadla. Ohniskovou 
vzdálenost f dutého zrcadla pak určíme ze vztahu 

Experiment Č. 2: Měření indexu lomu kapaliny pomocí dutého zrcadla (obr. 3) 

Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, duté zrcadlo, kapalina 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme duté 
zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Ohniskovou vzdálenost f zrcadla určíme jako u experimentu 
č. 1. Poté do dutého zrcadla nalijeme malé množství kapaliny. Opět nastavíme polohu matnice tak, 
aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly. Odečteme vzdálenost a matnice od vr
cholu zrcadla. Pro ohniskovou vzdálenost f vzniklé optické soustavy platí 

f=f!.. 
2 
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a pro index lomu kapaliny (tvoři ploskovypuklou čočku) platí vztah 

n= 2fz . 
a 

Experiment Č. 3: Měření ohniskové vzdálenosti spojky pomocí rovinného zrcadla (obr. 4) 

Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, rovinné zrcadlo, spojná čočka 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme ro
vinné zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Na zrcadlo položíme spojnou čočku. Nastavíme polohu 
matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly, a odečteme vzdálenost a 
matnice od středu spojky. Světelná vlna šířící se mezi čočkou a rovinným zrcadlem musí být 
v tomto případě rovinná a tedy pro ohniskovou vzdálenost f spojky platí 

f=a 

Experiment Č. 4: Měření poloměru křivosti spojky a jejího indexu lomu (obr. 5) 

Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, rovinné zrcadlo, spojná čočka, uhlový pa
pír 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme ro
vinné zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Na zrcadlo položíme spojnou čočku. Změříme ohnisko
vou vzdálenost fL čočky jako u experimentu Č. 3. Poté pod čočku umístíme uhlový papír. Opět na
lezneme polohu matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly, a odměříme 
vzdálenost a matnice od spodního povrchu čočky. Potom lze určit poloměr křivosti Rl spodního 
povrchu čočky podle následujícího vztahu: 

fL ·a Rj =--. 
fL -a 

Poloměr křivosti R2 druhého povrchu čočky lze po otočení čočky zjistit stejným způsobem. 
S použitím rovnice 

1 (1 1) -=(n-l). -+-
fL Rj R2 

lze vypočítat index lomu n skla, z kterého je čočka vyrobena. V případě rovnosti obou poloměru 
křivosti R čočky je 

n=2fL- a . 
2JL - 2a 

Experiment Č. 5: Měření indexu lomu kapaliny pomocí spojky a rovinného zrcadla (obr. 6) 

Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, rovinné zrcadlo, spojná čočka, uhlový pa
pír, kapalina 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme ro
vinné zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Na zrcadlo položíme spojnou čočku. Změříme ohnisko
vou vzdálenost /L čočky jako u experimentu č. 3. Poté určíme poloměr křivosti R spodního povrchu 
čočky jako u experimentu č. 4. Odstraníme uhlový papír a mezi čočku a rovinné zrcadlo nakapeme 
trochu kapaliny (prostor mezi čočkou a zrcadlem musí být kapalinou vyplněn). Opět nastavíme 
polohu matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly, a odečteme vzdále
nost a mezi matnicí a rovinným zrcadlem. Potom pro ohniskovou vzdálenost fK kapalinové čočky 
platí 
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povrchu čočky podle následujícího vztahu: 

fL ·a Rj =--. 
fL -a 

Poloměr křivosti R2 druhého povrchu čočky lze po otočení čočky zjistit stejným způsobem. 
S použitím rovnice 

-=(n-1). -+-1 (1 1) 
fL Rj R2 

lze vypočítat index lomu n skla, z kterého je čočka vyrobena. V případě rovnosti obou poloměrů 
křivosti R čočky je 

n=2fL-a. 
2fL - 2a 

Experiment Č. 5: Měření indexu lomu kapaliny pomocí spojky a rovinného zrcadla (obr. 6) 

Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, rovinné zrcadlo, spojná čočka, uhlový pa
pír, kapalina 

Postup: Soupravu připravíme k měření výše popsaným způsobem. Do dolního držáku vložíme ro
vinné zrcadlo odrazným povrchem vzhůru. Na zrcadlo položíme spojnou čočku. Změříme ohnisko
vou vzdálenost /L čočky jako u experimentu č. 3. Poté určíme poloměr křivosti R spodního povrchu 
čočky jako u experimentu č. 4. Odstraníme uhlový papír a mezi čočku a rovinné zrcadlo nakapeme 
trochu kapaliny (prostor mezi čočkou a zrcadlem musí být kapalinou vyplněn). Opět nastavíme 
polohu matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly, a odečteme vzdále
nost a mezi matnicí a rovinným zrcadlem. Potom pro ohniskovou vzdálenost fK kapalinové čočky 
platí 
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Veletrh nápadti ulitelti fyziky 
Pro index lomu kapaliny dostaneme vztah 

n=1+ R.(a- fd 
fL·a . 

Literatura: 

[1] Bouda J., Purkar J: Žákovská souprava pro pokusy z optiky, Komenium Praha, 1982. 
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Obr. 1 (1 - optickd lavice, 2 - stolek, 3 - §rouby, 4 - drtáky, 5 - duté zrcadlo, 6 - matnice s ryskami) 
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Obr. 2 (5 - duté zrcadlo, 6 - matnice s ryskami) 
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M 

Obr. 3 (PI - poloha matnice bez vody, P2 - poloha matnice s vodou, M - duté zrcadlo, r - poloměr kfivosti 
zrcadla, h - poloměr kfívosti soustavy zrcadlo + voda) 
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Obr. 4 (hl - rovinné zrcadlo, L - spojná čočkll, P - poloha matnice, f - ohnisková vzdálenost čolky ve 
vzduchu) 
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Obr. 5 (L - spojná čočkll, A, B - povrchy čolky, P - poloha matnice, C - stfed kfivosti, d - vzdálenost 

matnice od povrchu A, r A - polomlr kfívosti povrchu A) 
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M 

Obr. 3 (Pl - poloha matnice bez vody, P2 - poloha matnice s vodou, M - duté zrcadlo, r - polomér kfivosti 
zrcadla, h - polomér kfívosti soustavy zrcadlo + voda) 
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Obr. 4 (M - rovinné zrcadlo, L - spojná čočka, P - poloha matnice, f - ohnisková vzdálenost čočky ve 
vzduchu) 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Souprava pro pokusy :I opliky 

Pavel Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF JU České Budějovice 

Seznam součástí 

číslo kusů název obr.č. 

1 1 kyveta 1 

2 1 kyveta 2 

3 1 kyveta 3 
4 1 kyveta 4 
5 1 modely čoček 5 

(z plného plexiskla) 
6 1 modely čoček 6 

(stěny z plex., uvnitř vzduch) 
7 1 průhledná fólie 7 

8 1 průhledná fólie 8 

poznámka: 
Zdroj světla je ze soupravy "Demonstrační souprava na optiku". 

Popis součásti soustavy 

č. 1 kyveta 

Po vložení součásti Č. 5 nebo č. 6 umožňuje studovat vlastnosti čoček (spojka, rozptylka) v různých 
optických prostředích. 

\ 

Obr.l 

č.2 kyveta 

Na dně kyvety je nalepeno zrcátko. Bílá deska umožňuje určit velikost úhlu dopadu a posunutí od
raženého paprsku na stupnici. 

~ 
II 1 

Obr. 2 
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Obr. 2 
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č. 3 kyveta 

Na čelní stěně kyvety je připevněna průhledná fólie, do které se zasune bud součást číslo 7 nebo 8. 
Na dně, přesněji v jeho středu, je umístněno malé zrcátko, díky němuž můžeme studovat i odražený 
paprsek. Zařízení nám dovoluje určit velikost úhlů dopadu, lomu, odrazu a posunutí odraženého 
paprsku. 

Obr. 3 

č. 4 kyveta 

Umožňuje nám studovat čtyřnásobný lom světla. Na rozhraních: vzduch, plexisklo; plexisklo, voda 
(vzduch); voda (vzduch), plexisklo a nakonec plexisklo, vzduch. Posunutí takto lomeného paprsku 
vůči paprsku výchozímu snadno odečteme na stupnici. 

I 

~~ 
Obr. 4 

Č. 5, 6 modely čoček 

Slouží k ověření vlastností čoček v závislosti na materiálu z kterého jsou vyrobeny (č. 5 - plexisklo, 
Č. 6 - vzduch) v daném prostředí (voda). 

~O-----1 
"\7 

\1 
II 

L::" 

Obr. 5-6 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Č. 7 prUhledná fólie 

Slouží ke změření velikosti úhlu odrazu a posunutí odraženého paprsku pro dvě různé výšky hla
diny; 10 cm nebo 12 cm. 

Obr. 7 

Č. 8 průhledná fólie 

Slouží ke stanovení úhlu dopadu a úhlu lomu. 

Obr. 8 

Poznámka: Obě tyto pr6hledné fólie (obr. 7, 8) náleží ke kyvetě č. 3. 

Experimenty 

1. Posunuti lomeného a odraieného paprsku 

pomůcky; 

magnetická tabule 

zdroj světla 

kyveta číslo 2 

příprava/postup: 

1. Připněme kyvetu na magnetickou tabuli. 

2. Nalijme do ní vodu do výšky označené na fólii vodorovnou čarou. 

3. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístněme tak, aby paprsek vždy procházel průsečí-
kem vodorovné a svíslé přímky na fólii. 

otázky a úkoly: 

1. Nastavte zdroj tak, aby byl úhel dopadu II roven: O 0, 15 °,30°,45°,60 0, 75 0. 

2. Odečtěte na stupnici v jaké vzdálenosti I od místa dopadu vystoupí odražený paprsek na hladinu 
I pro výše uvedené úhly dopadu a. Výsledky zapište do tabulky. L Com ........ o - "''''''''ti7 27 
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2. Index lomu vody, posunuti odraženého a lomeného paprsku 

pomucky: 

magnetická tabule 

zdroj světla 

kyveta číslo 3 

průhledné fólie č. 7, Č. 8 

příprava/postup: 

1. Do čelní stěny kyvety zasuňme fólii Č. 8. 

2. Naplňme ji vodou do výšky označené na fólii vodorovnou čarou. 

3. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístěme tak, aby paprsek vždy procházel středem 
fólie. 

4. Proveďte úkoll. 

5. Zaměňme fólii Č. 8 za Č. 7. 

6. Dolijme vodu do výšky 10 cm (na fólii nižší hladina), resp. 12 cm (na fólii vyšší hladina). 

7. Zajistěme, aby paprsek vycházející ze zdroje dopadal na dno kyvety do středu zrcátka. 

8. Proveďme úko12a). 

9. Proveďme po řadě body 1., 2. a 3. 

lO.Na závěr proveďme úko12b. 

otázky a úkoly: 

1. Změřte úhel dopadu a a úhel lomu fJ paprsku. Úhel fJ odpovídá úhlu dopadu na zrcátko. Dle 
známého vztahu: 

určete index lomu vody. 

sin a 
--=n 
sinfJ 

2. Využitím stupnice určete, v jaké vzdálenosti I od místa dopadu vystoupí odražený paprsek na 
hladinu. Ze vzorců 

I sina 
tgfJ = - , tgfJ = I'l-:? ' 

2h vn2-sin2a 

kde h je výška hladiny vody a n = 1,33 index lomu vody, vypočtěte velikosti úhlu a, fJ. Pomocí 
experimentu ověřte správnost výpočtu. 

3. Přemístěte zdroj světla tak, aby I = 10 cm. Jaký bude odpovídající úhel fJ? 

3. Několikanásobný lom paprsku 

pomůcky: 

magnetická tabule 

zdroj světla 

kyveta s trojúhelníkovým výřezem - číslo 5 
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příprava /postup: 

1. Pro příslušný úkol naplňte kyvetu vodou po hladinu označenou černou čarou a číslem 8. 

2. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístěte tak, aby dopadající paprsek splynul s červe
nou čarou - narýsována na bílé desce. 

otázky a úkoly: 

1. Odhadněte, pro kterou variantu (kyveta naplněna vodou nebo vzduchem) bude lomený paprsek 
více posunut. Svůj odhad fyzikálně zdůvodněte. 

2. Změřte posunuti lomeného paprsku 

a) pro kyvetu naplněnu vodou; 

b) pro kyvetu bez vody. 

3. Porovnejte svůj odhad s výsledky experimentu. 

4. Vypněte zdroj světla. Zakryjte kyvetu papírkem. Pomocí výpočtu (zákon lomu) narýsujte na pa
pírek průchod paprsku. 

a) pro kyvetu naplněnu vodou; 

b) pro kyvetu bez vody. 

5. Zapněte zdroj světla a porovnejte vámi narýsovaný paprsek se skutečným. 

4. Lom čočkami 

pomůcky: 

magnetická tabule 

zdroj světla 

kyveta číslo 2 

modely čoček - č. 5, č. 6 

příprava/postyp: 

1. Naplňme kyvetu vodou tak, aby obě čočky byly celé pod hladinou 

2. Zajistěme průchod paprsků vycházejících ze zdroje světla (s clonkou s více štěrbinami) čočkou se 
kterou pracujeme. Paprsky dopadající na čočku nechť jsou rovnoběžné s její optickou osou. 

otázky a úkoly: 

1. Pozorujte lomené paprsky a určete ohniskové vzdálenosti čoček vyrobených 

a) z plného plexiskla - č. 5 

b) pouze stěny z plexiskla - Č. 6 

2. Vysvětlete, proč se liší lom čočkami z plného plexiskla a čočkami "ze vzduchu". 
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2. Vysvětlete, proč se liší 10m čočkami z plného plexiskla a čočkami "ze vzduchu". 
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Veletrh nápadů učitelll fyziky 

Fyxlka V peněžence 

Josef Trna, Pedagogickd fakulta MU v Brně 

Vhodně metodicky použitý školní pokus má ve výuce fyziky velkou hodnotu především pro expo
zici učiva a motivaci žáka. Speciální výrazně motivační skupinou školních experimentů jsou jedno
duché fyzikální experimenty. 

Z realizačního hlediska jednoduchost znamená nenáročnost technického provedení školního expe
rimentu. Tato technická jednoduchost realizace jednoduchého fyzikálního experimentu přináší i 
cennou možnost jeho provádění samotným žákem, a to jak ve výuce, tak i doma. Nelze opomenout i 
ekonomičnost jednoduchého fyzikálního experimentu, jelikož je obvykle uskutečňován jednodu
chými pomůckami (např. plastové láhve, plechovky od nápojů). 

Jednoduchý žákovský experiment s jednoduchými pomůckami se může stát základním výukovým 
nástrojem zejména v základoškolské fyzice. Žákovské kompetence jako nejobecnější výukové cíle se 
Di 'hou tvořit např. při skupinové výuce, kdy žáci řeší jednoduché či složitější projekty, založené na 
jednoduchých experimentech. 

Příkladem jednoduchých fyzikálních experimentů mohou být následující pokusy, jejichž společným 
prvkem je použití mincí jako jednoduchých relativně dostupných pomůcek: 

1. Setrvačnost I 

Sklenici zakryjeme přiměřeně velkým tuhým hladkým listem papíru (plastové fólie), na nějž polo
žíme těžší minci. Prudkým vytažením (vytržením) papíru dosáhneme pádu mince do sklenice. Stej
ný výsledek obdržíme při prudkém odstrčení papíru. Setrvačnost mince a malé třeni způsobí pád mince 
do sklenice. 

2. Setrvačnost II 

Na vyšší sklenici (vázu) postavíme prstenec slepený z tuhého hladkého papíru, na jehož vrchol po
ložíme minci. Prstem prudce do boku vytrhneme papírový prstenec - mince padá do sklenice. Setr
vačnost mince a malé třeni zpJlsobf pád mince do sklenice. 

3. Setrvačnost III 

Sloupec z několika mincí položených na sebe postavíme na hladký stůl. Příborovým nožem (tenkým 
pravítkem) pak střídavě na obě strany prudce vyrážíme spodní minci - zbývající mince stále tvoří 
sloupec. Setrvačnost mincí je udržuje ve sloupci. 

4. Rázy 

Na hladkém stole proti sobě prudce postrčíme palcem a ukazovákem dvě stejné mince. Jelikož palec 
udělí minci menší rychlost, dojde po rázu k výměně rychlosti. Pokus je možno variovat nárazy růz
ně hmotných mincí, nárazem do stojící mince či do pevné překážky (kovové pravHko), dvěma uka
zováčky apod.). Zá/ron zachování hybnosti s předáváním hybností mincemi jsou podstatou jevu. 

5, Rázostroj 

N1 hladký stůl položíme řadu stejných mincí (dvě až čtyři, může jich však být i více) tak, aby se 
dotýkaly. Do krajní mince řady mincí narazíme středově vose řady mincí další stejnou mincí. Dojde 
k odskoku krajní mince na opačné straně řady. Pro zvětšení působivosti pokusu je vhodné vnitřní 
mince řady pevně přitisknout prsty ke stolu. Pfedávání hybnosti mezi mincemi (princip rázostroje) plat[ 
i pro tyto mince. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Fyxlka V peněience 

Josef Trna, Pedagogická fakulta MU v Brně 

Vhodně metodicky použitý školní pokus má ve výuce fyziky velkou hodnotu především pro expo
zici učiva a motivaci žáka. Speciální výrazně motivační skupinou školních experimentů jsou jedno
duché fyzikální experimenty. 

Z realizačního hlediska jednoduchost znamená nenáročnost technického provedení školního expe
rimentu. Tato technická jednoduchost realizace jednoduchého fyzikálního experimentu přináší i 
cennou možnost jeho provádění samotným žákem, a to jak ve výuce, tak i doma. Nelze opomenout i 
ekonomičnost jednoduchého fyzikálního experimentu, jelikož je obvykle uskutečňován jednodu
chými pomt'tckami (např. plastové láhve, plechovky od nápojt't). 

Jednoduchý žákovský experiment s jednoduchými pomt'tckami se m1ÍŽe stát základním výukovým 
nástrojem zejména v základoškolské fyzice. Žákovské kompetence jako nejobecnější výukové cíle se 
n,,·hou tvořit např. při skupinové výuce, kdy žáci řeší jednoduché či složitější projekty, založené na 
jednoduchých experimentech. 

Příkladem jednoduchých fyzikálních experimentt't mohou být následující pokusy, jejichž společným 
prvkem je použití mincí jako jednoduchých relativně dostupných pomt'tcek: 

1. Setrvačnost! 

Sklenici zakryjeme přiměřeně velkým tuhým hladkým listem papíru (plastové fólie), na nějž polo
žíme těžší minci. Prudkým vytažením (vytržením) papíru dosáhneme pádu mince do sklenice. Stej
ný výsledek obdržíme při prudkém odstrčení papíru. Setrvačnost mince a malé tfení způsobí pád mince 
do sklenice. 

2. Setrvačnost II 

Na vyšší sklenici (vázu) postavíme prstenec slepený z tuhého hladkého papíru, na jehož vrchol po
ložíme minci. Prstem prudce do boku vytrhneme papírový prstenec - mince padá do sklenice. Setr
vačnost mince a malé tfenf způsobí pád mince do sklenice. 

3. Setrvačnost III 

Sloupec z několika mincí položených na sebe postavíme na hladký sttíl. Příborovým nožem (tenkým 
pravítkem) pak střídavě na obě strany prudce vyrážíme spodní minci - zbývající mince stále tvoří 
sloupec. Setrvačnost mincí je udržuje ve sloupci. 

4. Rázy 

Na hladkém stole proti sobě prudce postrčíme palcem a ukazovákem dvě stejné mince. Jelikož palec 
udělí minci menší rychlost, dojde po rázu k výměně rychlostí. Pokus je možno variovat nárazy rt'tz
ně hmotných mincí, nárazem do stojící mince či do pevné překážky (kovové pravítko), dvěma uka
zováčky apod.). Zákon zachování hybnosti s předáváním hybnosti mincemi jsou podstatou jevu. 

5, Rázostroj 

N~. hladký stůl položíme řadu stejných mincí (dvě až čtyři, m1ÍŽe jich však být i více) tak, aby se 
dotýkaly. Do krajní mince řady mincí narazíme středově vose řady mincí další stejnou mincí. Dojde 
k odskoku krajní mince na opačné straně řady. Pro zvětšení pt'tsobivosti pokusu je vhodné vnitřní 
mince řady pevně přitisknout prsty ke stolu. Pfedávání hybnosti mezi mincemi (princip rázostroje) plat[ 
i pro tyto mince. 
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Veletrh nápadil učitelů fyziky 

6. Dostředivá síla 

Minci kutálíme po vodorovném stole. Někdy je trajektorií mince přímka, jindy křivka (ta pak téměř 
vždy v závěru pohybu). Přímková trajektorie - výsledná síla i moment sil jsou nulové. Křivková 
trajektorie - při naklonění mince je výsledná síla působící na minci dostředivou silou, navíc podpo
rovanou otáčivým momentem nenulových sil. 

7. Odstředivá síla 

Mince leží na dně sklenice, která má hladký povrch a ode dna vzhůru se rozšiřuje. Úkolem je vy
jmout minci ze sklenice, aniž se mince dotkneme nebo sklenici převrátíme. KroužiV'jm zrychlujícím se 
pohybem sklenice uvedeme minci do spirálového pohybu vzhůru po vnitfní stěně sklenice, až mince vyletí ze 
sklenice ven. 

8. Setrvatnik 

Roztočíme (cvrnknutím) těžší a větší minci kolem svislé osy na větší knize (5 hladkým povrchem). 
Při naklánění knihy rotující mince zachovává směr osy rotace v prostoru a po opětovném vyrovnání 
knihy rotuje stejně jako na počátku pohybu. Podle zákona zachování momentu hybnosti se zachovává 
směr osy rotace mince. 

9. Tlak 

Na placku z plastelíny položíme na plocho minci. Na ni pak opatrně postavíme závaží (např. 1 kg). 
Po odstranění závaží je mince jen mírně zatlačena do plastelíny. Pak tuto minci postavíme do plas
telíny svisle hranou a znovu ji opatrně zatížíme stejným závažím. Mince se zaboří hluboko. Pro 
udržení svislého působení závaží a nezvrtnutí mince je třeba vložit závaží do svislé roury, například 
z papíru, lépe však z průhledné fólie. Tlak na podložku se při stejné tlakové sile mění podle velikosti 
styčných ploch. 

10. Váhy 

Plastové (dřevěné) pravítko podložíme (zavěsíme) v těžišti. Na obě strany takto vzniklých vah 
umisťujeme stejné mince tak, aby nastala rovnováha. Můžeme sestavovat různé kombinace počtu 
mincí a jejich vzdáleností od osy vah. Rovnováha na dvojzvratné páce je jednoduchým případem momen
tové věty, 

11. Pevnost a pružnost 

Na prázdnou sklenici položíme pás měkkého papíru. Mince vložená na tento papír se propadne do 
sklenice. Poskládáme-li papír do varhánkovitého tvaru, mince nepropadne - naopak můžeme přidat 
další mince. Pro deformaci složeného papíru se svislými nosnými částmi je třeba mnohem větší deformační 
sila, než pn papíru na plocho. 

12. Odpor prostředíl 

Na minci položíme kruhový papírek stejného průměru, jako má mince. Minci s papírkem pustíme 
z výšky na podložku. Mince dopadne rychleji než papírek. Obdobně lze použít minci a kruhovou 
hliníkovou fólii. Odpor prostředí a různé hmotnosti těles způsobí rychlejší pád mince. 

13. Odpor prostředí II 

Dvě stejné mince pustíme ze stejné výšky do skleněných válců. Jeden válec je prázdný (vzduch) a ve 
druhém je voda. Mince ve vodě padá ke dnu déle. Pokus můžeme alternovat s různými kapalinami 
apod. Odporová sI1a působfC{ na minci ve vodě je větší než ve vzduchu. 
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Veletrh nápadtl učitelií: fyziky 

6. Dostfedillá síla 

Minci kutálime po vodorovném stole. Někdy je trajektorií mince přímka, jindy křivka (ta pak téměř 
vždy v závěru pohybu). Přímková trajektorie - výsledná sila i moment sil jsou nulové. Křivková 
trajektorie - při naklonění mince je výsledná sila působící na minci dostředivou silou, navíc podpo
rovanou otáčivým momentem nenulových sil. 

1. Odstfedivá sila 

Mince leží na dně sklenice, která má hladký povrch a ode dna vzhůru se rozšiřuje. Úkolem je vy
jmout minci ze sklenice, aniž se mince dotkneme nebo sklenici převrátíme. Krouživým zrychlujícím se 
pohybem sklenice uvedeme minci do spirálového pohybu vzhůru po vnitfní stěně sklenice, až mince vyletí ze 
sklenice ven. 

8. Setl1latnik 

Roztočíme (cvrnknutím) těžší a větší minci kolem svislé osy na větší knize (5 hladkým povrchem). 
Při naklánění knihy rotující mince zachovává směr osy rotace v prostoru a po opětovném vyrovnání 
knihy rotuje stejně jako na počátku pohybu. Podle zákona zachování momentu hybnosti se zachovává 
směr osy rotace mince. 

9. Tlak 

Na placku z plastelíny položíme na plocho minci. Na ni pak opatrně postavíme závaží (např. 1 kg). 
Po odstranění závaží je mince jen mírně zatlačena do plastelíny. Pak tuto minci postavíme do plas
telíny svisle hranou a znovu ji opatrně zatížíme stejným závažím. Mince se zaboří hluboko. Pro 
udržení svislého působení závaží a nezvrtnutí mince je třeba vložit závaží do svislé roury, například 
z papíru, lépe však z průhledné fólie. Tlak na podložku se při stejné tlakové sfle mění podle velikosti 
styčných ploch. 

10. Váhy 

Plastové (dřevěné) pravítko podložíme (zavěsíme) v těžišti. Na obě strany takto vzniklých vah 
umisťujeme stejné mince tak, aby nastala rovnováha. Můžeme sestavovat různé kombinace počtu 
mincí a jejich vzdáleností od osy vah. Rovnováha na dvojzvratné páce je jednoduchým pfípadem momen
tové věty. 

11. Pevnost a pružnost 

Na prázdnou sklenici položíme pás měkkého papíru. Mince vložená na tento papír se propadne do 
sklenice. Poskládáme-li papír do varhánkovitého tvaru, mince nepropadne - naopak můžeme přidat 
další mince. Pro deformad složeného papíru se svislými nosnými částmi je třeba mnohem větší deformační 
sila, než pn papíru na plocho. 

12. Odpor prostfedíl 

Na minci položíme kruhový papírek stejného průměru, jako má mince. Minci s papírkem pustíme 
z výšky na podložku. Mince dopadne rychleji než papírek. Obdobně lze použít minci a kruhovou 
hliníkovou fólii. Odpor prostředí a různé hmotnosti těles způsobí rychlejší pád mince. 

13. Odpor prostfedi II 

Dvě stejné mince pustíme ze stejné výšky do skleněných válců. Jeden válec je prázdný (vzduch) a ve 
druhém je voda. Mince ve vodě padá ke dnu déle. Pokus můžeme alternovat 5 různými kapalinami 
apod. Odporová sf/a působícf na minci ve vodě je větší než ve vzduchu. 
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Veletrh nápadd učiteM fyziky 
14. Bernou/lího rovnice 

Před položenou otevřenou dlaní (miskou) leží lehká mince. Prudkým fouknutím nad minci dosáh
neme přeskoku mince do dlaně (misky). Tento pokus je třeba pečlivě nacvičit. Dle Bemoulliho rovnice 
vzniká nad mind podtlak vzduchu a po mírném nadzdvižení mince s ní pohne do dlaně tlaková saa okolního 
vzduchu společně s proudem foukaneno vzduchu. 

15. Povrchové napětí I 

Do nádoby s vodou vložíme na hladinu opatrně (např. pomocí drátěného držáku) lehkou minci, aby 
zůstala na hladině ležet. Povrchové napětí vody udrží minci na hladině 

16. Povrchové napětlll 

Nádobu s vodou (např. sklenice, pfťthledný plastový kelímek) naplníme až po okraj vodou. Postup
ně opatrně vhazujeme do vody v nádobě mince tak dlouho, dokud voda nepřeteče. Tento pokus je 
vhodný jako soutěžní či pro odhad. Pokus je možno alternovat s různými kapalinami (např. olej, 
líh). Povrchové napětí vody udrží vodu v nádob!!. Je vhodné ukázat značné vzdutí povrchu kapaliny. 

17. Tepelná vodivost I 

Dvěma prsty uchopíme menší minci, kterou opatrně začneme zahřívat plamenem zápalky. Mince 
brzy začne pálit, a tak ji neudržíme po celou dobu hoření zápalky. Kovová mince má dobrou tepelnou 
vodivost a malou tepelnou kapacitu, proto se rychle zvýM její teplota. 

18. Tepelná vodivost II 

Zahříváním listu papíru nad plamenem dojde z jeho zuhelnatění. Položíme-li na list papíru minci, 
pak v místě mince papír nad plamenem nezuhelnatí. Kovová mince odvádí teplo, a tak příslušné místo 
papíru ochlazuje. 

19. Tepelnl vodivost fil 

Na kovovou síťku upevněnou ve stojanu položíme stejně daleko od středu síťky tři stejně velké min
ce stejné tloušťky z různého kovu (např. Al, Cu a Fe). Na střed každé mince položíme odlomenou 
hlavičku zápalky. Zahříváme síťku přesně pod iejím středem. Zápalkové hlavičky vzplanou postup
ně, ale vždy ve stejném pořadí. Místo síťky a kahanu lze použít elektrický plotýnkový vařič. Různé 
kovy mají různou tepelnou vodivost. 

20. Tepelná roztažnost I 

Mezi dva skleněné pásky (aspoň 25 cm dlouhé) vložíme na stojato minci tak, aby se spodní pásek 
svým koncem právě dotýkal obvodu mince. Po zahřátí horního pásku plamenem zápalky dojde 
k vypadnutí mlnce. Spodni strana horního pásku se rychleji zahfeje než strana horní a dojde tak 
k rozdl1nému tepelnému roztaženi horni tl dolní strany pásku, který se jako celek ohne vzhůru, a tak mince 
vypadne. 

21. Tepelná roztažnost II 

Kus silného drátu ohneme do trojúhelníkového tvaru. Trojúhelník vodorovně upevníme do stojanu 
a mezi volné konce drátu v jednom vrcholu trojúhelníka zachytíme minci. Po zahřátí protilehlé stra
ny drátěného trojúhelníka mince vypadne. Mince se uvolní dfky tepelnému roztažení drátu. 

22. Tepelná roztažnost III 

Dva hřebíčky zatlučeme do dřevěné destičky tak, aby mezi nimi ve svislé poloze destičky těsně pro
padla větší mince. Tuto minci upevníme do dřevěného kolíčku na prádlo a zahřejeme ji svíčkou 
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Veletrh nápadii učiteM fyzíky 
14. Bemoulliho rovnice 

Před položenou otevřenou dlaní (miskou) leží lehká mince. Prudkým fouknutím nad minci dosáh
neme přeskoku mince do dlaně (misky). Tento pokus je třeba pečlivě nacvičit. Dle Bernoulliho rovnice 
vzniJai nad mincí podtlak vzduchu a po mírném nadzdvižení mince s nf pohne do dlanI! tlaková sila okolního 
vzduchu společnl! s proudem foukaného vzduchu. 

15. Povrchové napětí I 

Do nádoby s vodou vložíme na hladinu opatrně (např. pomocí drátěného držáku) lehkou minci, aby 
zůstala na hladině ležet. Povrchové napf!tí vody udrží minci na hladině. 

16. Povrchové napětfl! 

Nádobu s vodou (např. sklenice, průhledný plastový kelímek) naplníme až po okraj vodou. Postup
ně opatrně vhazujeme do vody v nádobě mince tak dlouho, dokud voda nepřeteče. Tento pokus je 
vhodný jako soutěžní či pro odhad. Pokus je možno alternovat § různými kapalinami (např. olej, 
líh). Povrchové napětí vody udrží vodu v nádobl!. Je vhodné uJaizat značné vzdulí povrchu kapaliny. 

17. Tepelnfi vodivost I 

Dvěma prsty uchopíme menší minci, kterou opatrně začneme zahřívat plamenem zápalky. Mince 
brzy začne pálit, a tak ji neudržíme po celou dobu hoření zápalky. Kovová mince má dobrou tepelnou 
vodivost a malou tepelnou kapacitu, proto se rychle zvýší její teplota. 

18. Tepelná vodivost II 

Zahříváním listu papíru nad plamenem dojde z jeho zuhelnatění. Položíme-li na list papíru minci, 
pak v místě mince papír nad plamenem nezuhelnatí. Kovová mince odvádf teplo, a lak příslušné místo 
papíru ochlazuje. 

19. Tepelná vodivost III 

Na kovovou síťku upevněnou ve stojanu položíme stejně daleko od středu síťky tři stejně velké min
ce stejné tloušťky z různého kovu (např. AI, Cu a Fe). Na střed každé mince položíme odlomenou 
hlavÍčku zápalky. Zahříváme síťku přesně pod jejím středem. Zápalkové hlavičky vzplanou postup
ně, ale vždy ve stejném pořadí. Místo síťky a kahanu lze použít elektrický plotýnkový vařič. Různé 
kovy mají různou tepelnou vodivost. 

:lG. Tepelná roztažnost I 

Mezi dva skleněné pásky (aspoň 25 cm dlouhé) vložíme na stojato minci tak, aby se spodní pásek 
svým koncem právě dotýkal obvodu mince. Po zahřátí horního pásku plamenem zápalky dojde 
k vypadnutí mince. Spodni strana horního pásku se rychleji zahfeje než strana horní a dojde tak 
k rozdz1nému tepelnému roztaženi horní a do/ní strany pásku, který se jako celek ohne vzhůru, a tak mince 
vypadne. 

21. Tepelná roztažnost II 

Kus silného drátu ohneme do trojúhelníkového tvaru. Trojúhelník vodorovně upevníme do stojanu 
a mezi volné konce drátu v jednom vrcholu trojúhelníka zachytíme minci. Po zahřátí protilehlé stra
ny drátěného trojúhelníka mince vypadne. Mince se uvolní díky tepelnému roztažení drátu. 

22. Tepelná roztažnost III 

Dva hřebíčky zatlučeme do dřevěné destičky tak, aby mezi nimi ve svislé poloze destičky těsně pro
padla větší mince. Tuto minci upevníme do dřevěného kolíčku na prádlo a zahřejeme ji svíčkou 
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(zapalovačem, kahanem). Pak již mince mezi oběma hřebíčky nepropadne. Mince zvěm zahfáUm svůj 
objem, a proto mezi hfebíčky nepropadne. 

23. Tepelná rozpínavost vzduchu I 

V nízké misce (talíři) je mince zaplavená silně obarvenou vodou (mlékem) tak, že není vidět její 
hodnota. Máme zjistit hodnotu mince, aniž se mince nebo misky (talíře) dotkneme. Zahřejeme skle
nici horkou vodou (či obrácenou nad plamenem) a postavíme vzhúru dnem vedle mince do obarve
né vody (mléka). Po chvíli se kapalina nasaje do sklenice a mince se objeví. Vzduch v zahfáté sklenici 
se ochladí, zmenší svůj tlak a dt'ky ptetlaku okolntho vzduchu dojde k nasát{ kapaliny. 

24. Tepelná rozpínavost vzduchu II 

Na navlhčené hrdlo prázdné skleněné (nebo pevné plastové) láhve položíme minci. Láhev uchopí
me do dlaní - tak zahřejeme vzduch v láhvi (doporučujeme předem vzduch v láhvi ochladit prou
dem studené vody). Po chvíli začne mince téměř periodicky nadskakovat. Zahtátý vzduch v la'hvi 
zvětšuje svůj tlak. Tlaková saa zahfálerlO vzduchu v láhvi pak zdvihne minci. 

25. Magnetické vlastnosti látek 

Permanentní (pecičkový) magnet přibližujeme k mzným mincím. Některé se přitáhnou, jiné ne. 
Mince jsou vyrobeny z mzných kovů a jejich slitin, které se liší magnetickými vlastnostmi. 

26. Magnetická indukce 

Položíme několik feromagnetických (měkká ocel) mincí do řady s malými mezerami. Na krajní min
ci postavíme permanentní (pedčkový magnet) a přibližujeme ji k sousední - ta přiskočí. Tak mag
neticky spojíme celou řadu mincí a pomalu ji vlečeme po stole. Pak odstraníme magnet a vidíme, že 
se řada mincí roztrhá. Jev magnetické indukce nastává u feromagnetických látek. Magneticky měkké látky 
se po odstranění magnetického pole vracejí do nemagnetického stavu. 

27. Vifivé proudy 

Bifilámě zavěšený permanentní (pecičkový) magnet necháme volně kmitat, tlumení je minimální. 
Těsně pod magnet umístíme nemagnetickou minci. Při stejné amplitudě je kmitání výrazně tlumené. 
Pohybem magnetu jsou v minci indukavány vířivé proudy a jejich magnetické pole působí proti pohybu 
magnetu, který tak brzdt'. 

28. Rovinné zrcadlo I 

Minci postavíme na hranu rovnoběžně před svislé rovinné zrcátko. V zrcátku pozorujeme stranově 
převrácený obraz mince. Obraz mince v rovinném zrcadle vzniká v souladu se zákonem odrazu světla. 

29. Rovinné zrcadlo II 

Minci položíme před svislé rovinné zrcátko. V zrcátku pozorujeme stranově a výškově převrácený 
obraz mince. Můžeme měnit vzdálenost mince od zrcadla a sklon zrcadla. Obraz mince v rovinném 
zrcadle vzniká v souladu se zákonem odrazu světla. 

30. Rovinná zrcadla I 

Dvě rovinná svislá zrcátka spojená hranou svírají pravý úhel. Před takto spojená zrcátka postavíme 
na hranu minci. V zrcadlech pozorujeme nepřevrácený obraz mince. Obraz mince vzniká v souladu se 
zákonem odrazu svma díky odrazům ve dvou zrcadlech. 
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(zapalovačem, kahanem). Pak již mince.mezi oběma hřebíčky nepropadne. Mince zvěm zahfátim svtlj 
objem, a proto mezi hfebičky nepropadne. 

23. Tepelná rozpfnavost vzduchu I 

V nízké misce (taliři) je mince zaplavená silně obarvenou vodou (mlékem) tak, že není vidět její 
hodnota. Máme zjistit hodnotu mince, aniž se mince nebo misky (talíře) dotkneme. Zahřejeme skle
nici horkou vodou (či obrácenou nad plamenem) a postavíme vzhůru dnem vedle mince do obarve
né vody (mléka). Po chvíli se kapalina nasaje do sklenice a mince se objevL Vzduch v zahfáté sklenici 
se ochladí, zmen§i svtlj tlak a dfky pfetlaku okolnfho vzduchu dojde k nasáti kapaliny. 

24. Tepelná rozpínavost vzduchu /I 

Na navlhčené hrdlo prázdné skleněné (nebo pevné plastové) láhve položíme minci. Láhev uchopí
me do dlaní - tak zahřejeme vzduch v láhvi (doporučujeme předem vzduch v láhvi ochladit prou
dem studené vody). Po chvíli začne mince téměř periodicky nadskakovat. Zahfátý vzduch v láhvi 
zvět§uje svtlj tlak. 71aková saa zahfátého vzduchu v láhvi pak zdvihne minci. 

25. Magnetické vlastnosti látek 

Permanentní (pecičkový) magnet přibližujeme k různým mincím. Některé se přitáhnou, jiné ne. 
Mince jsou vyrobeny z různých kovů a jejich slitin, které se liší magnetickými vlastnostmi. 

26. Magnetická indukce 

Položíme několik feromagnetických (měkká ocel) mincí do řady s malými mezerami. Na krajní min
ci postavíme permanentní (pecičkový magnet) a přibližujeme ji k sousední - ta přiskočí. Tak mag
neticky spojíme celou řadu mincí a pomalu ji vlečeme po stole. Pak odstraníme magnet a vidíme, že 
se řada mincí roztrhá. Jev magnetické indukce nastává u feromagnetických látek. Magneticky měkké látky 
se po odstraněni magnetického pole vracejí do nemagnetického stavu. 

27. Vífivé proudy 

Bifilámě zavěšený permanentní (pecičkový) magnet necháme volně kmitat, tlumení je minimální. 
Těsně pod magnet umístíme nemagnetickou minci. Při stejné amplitudě je kmitání výrazně tlumené. 
Pohybem magnetu jsou v minci indukovány vffivé proudy a jejich magnetické pole ptlsobi proti pohybu 
magnetu, který tak brzd!. 

28. Rovinné zrcadlo I 

Minci postavíme na hranu rovnoběžně před svislé rovinné zrcátko. V zrcátku pozorujeme stranově 
převrácený obraz mince. Obraz mince v rovinném zrcadle vzni1ai v souladu se zákonem odr.azu světla. 

29. Rovinné zrcadlo II 

Minci položíme před svislé rovinné zrcátko. V zrcátku pozorujeme stranově a výškově převrácený 
obraz mince. Můžeme měnit vzdálenost mince od zrcadla a sklon zrcadla. Obraz mince v rovinném 
zrcadle vzni1af v souladu se zákonem odrazu světla. 

30. Rovinná zrcadla I 

Dvě rovinná svislá zrcátka spojená hranou svírají pravý úhel. Před takto spojená zrcátka postavíme 
na hranu minci. V zrcadlech pozorujeme nepřevrácený obraz mince. Obraz mince vzni1af v souladu se 
zákonem odrazu světla dfky odrawm ve dvou zrcadlech. 
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31. Rovinná zrcadla II 

Před dvě svisle postavená hranou spojená rovinná zrcátka položíme minci. Měníme úhel zrcátek, a 
tak měníme počet pozorovaných obraztl mince. Obrazy mince vznikajf v souladu se zákonem odrazu 
svitla diky odraZllm ve dvou zrcadlech. 

32. Rovinná zrcadla III 

Mezi dvě rovnoběžná svisle postavená· rovinná zrcátka položíme minci. Pozorujeme obrazy mince 
v obou zrcadlech. Obrazy mince vznikajf v souladu se zákonem odrazu svitla dOcy odraztlm ve dvou zrca
dlech. 

33. Odraz světla 

Minci poloŽíme na sttll před svisle postavenou skleněnou destičku. Za tuto destičku umístíme skle
něnou nádobku tak, aby se obraz mince, odražený sklem, dostal do sklenice. Skleněná deska svitlo 
částečně propou§tf a částečně odráží. Tak mtlžeme uvidět zároveň skutečnou nádobku za sklem i obraz mince 
v ní. 

c 34. Lom světla 

Na dno neprtlhledného hrnečku (plastového kelímku) vložíme minci tak, abychom ji z boku nevi
děli. Po nalití vody do hrnečku (kelímku) se při nezměněném úhlu pohledu mince objeví. Hladina 
vody v hrnečku (keUmku) se stane rozhranfm dvou rozdaných optických prostfedf, na kterém dojde k lomu 
svitelných paprska vycházejfcfch % mince (lom od kolmice), a tak se tyto paprsky dostanou do 'Cka a minci 
uvidfme. 

35. Slepá skvrna 

Položíme vedle sebe tři menší mince ve vzdálenosti 8-10 ano Přivřeme levé oko a pravým se díváme 
na minci nejvíce vlevo. Přibližujeme současně hlavu k mincím. Při vzdálenosti asi 25-30 an střední 
mince zmizí. Při odtahování hlavy zmizí mince nejvíce vpravo. Paprsky vycházející z mizejfdch mind 
dopadaji na slepou skvrnu na sitnici oka, kde je oko nevidf. 

Literatura: 

ll] Oveges J.: Fyzikální kratochvíle. Praha, SNDK 1965. 

[2] UNESCO: Základy přírodních věd v pokusech. Praha, SPN 1971. 

[3] Bilimovič B. F.: Fyzikální kvízy. Moskva, Mir 1981. 
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Před dvě svisle postavená hranou spojená rovinná zrcátka položíme minci. Měníme úhel zrcátek, a 
tak měníme počet pozorovaných obraztl mince. Obrazy mince vznikajf v souladu se zákonem odrazu 
svitla diky odraZllm ve dvou zrcadlech. 

32. Rovinná zrcadla III 

Mezi dvě rovnoběžná svisle postavená· rovinná zrcátka položíme minci. Pozorujeme obrazy mince 
v obou zrcadlech. Obrazy mince vznikajf v souladu se zákonem odrazu svitla dOcy odraztlm ve dvou zrca
dlech. 

33. Odraz světla 

Minci poloŽíme na sttll před svisle postavenou skleněnou destičku. Za tuto destičku umístíme skle
něnou nádobku tak, aby se obraz mince, odražený sklem, dostal do sklenice. Skleněná deska svitlo 
částečně propou§tf a částečně odráží. Tak mtlžeme uvidět zároveň skutečnou nádobku za sklem i obraz mince 
v ní. 

c 34. Lom světla 

Na dno neprtlhledného hrnečku (plastového kelímku) vložíme minci tak, abychom ji z boku nevi
děli. Po nalití vody do hrnečku (kelímku) se při nezměněném úhlu pohledu mince objeví. Hladina 
vody v hrnečku (keUmku) se stane rozhranfm dvou rozdaných optických prostfedf, na kterém dojde k lomu 
svitelných paprska vycházejfcfch % mince (lom od kolmice), a tak se tyto paprsky dostanou do 'Cka a minci 
uvidfme. 

35. Slepá skvrna 

Položíme vedle sebe tři menší mince ve vzdálenosti 8-10 ano Přivřeme levé oko a pravým se díváme 
na minci nejvíce vlevo. Přibližujeme současně hlavu k mincím. Při vzdálenosti asi 25-30 an střední 
mince zmizí. Při odtahování hlavy zmizí mince nejvíce vpravo. Paprsky vycházející z mizejfdch mind 
dopadaji na slepou skvrnu na sitnici oka, kde je oko nevidf. 

Literatura: 

ll] Oveges J.: Fyzikální kratochvíle. Praha, SNDK 1965. 
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Iři stavy feromagnetické látky 
Vladimír Lysenko, Přfrodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 

Příspěvek rozšiřuje pohled na feromagnetické látky a nastiňuje problém kmitočtové závislosti per
meability. 

Pomůcky: Cívka 600 závitů, odpor 1 krl, RC generátor, střídavý milivoltmetr, šroub MIOx150. 

Elektrické zapojení: 

r-----~-C=R~~~~~ 

Postup měření: 

f erOlll"llI'etické 
jádro 

Cívka 

Nejprve nastavíme kmitočet RC generátoru např. na 50 Hz a výstupní napětí na maximum, např. na 
10 Vef . Poté zasuneme feromagnetické jádro a odečteme údaj U2 • Zjistime, že hodnota se po zasu

nutí zvětší. Materiál jádra se jeví jako feromagnetický s permeabilitou Pr > I. Kmitočet pak zvyšu
jeme, až nalezneme takový, kdy pří zasunutí jádra nedojde ke změně Ul' Na tomto kmitočtu se fe
romagnetické jádro jeví, jako by bylo z paramagnetického materiálu. Tento kmitočet si nazvěme 
např. fpar - kmitočet paramagnetického stavu. Na tomto kmitočtu je Pr '" 1. Na kmitočtech fp", > f 
se po zasunutí jádra bude údaj U2 již zmenšovat. Jádro se bude jevit, jako by bylo z diamagnetické
ho materiálu, tj. s Pr <l . 

Činnost: 

Vlivem elektromagnetické indukce v průřezu jádra vzniknou vířivé proudy. Ty ovlivní budicí mag
netické pole tak, že dojde k jeho zmenšení (Lenzův zákon). To se projeví změnou indukčnosti, jíž 
protéká příbližně konstantní elektrický proud. 

Fyzikální jevy podílející se na experimentu: 

Elektromagnetická indukce, vznik elektrického proudu v příčné vodivé ploše (vířivý proud), Len
zův zákon. Magnetické materiály - feromagnetický, paramagnetický, diamagnetický [1]. 

Poznámka: Pozor na chybu měření způsobenou vlastní rezonancí použité cívky. 

Literatura: 

111 Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 2 - pro střední školy, Prometheus, 1993. 
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Tři slovy feromagnetické látky 
Vladimír Lysenko, Nírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 

Příspěvek rozšiřuje pohled na feromagnetické látky a nastiňuje problém kmitočtové závislosti per
meability. 

Pomůcky: Cívka 600 závitů, odpor 1 kf.l, RC generátor, střídavý milivoltmetr, šroub MI0x150. 

Elektrické zapojení: 

Postup měření: 

rerom"llI'etickě 

jádro 

Cívka 

Nejprve nastavíme kmitočet RC generátoru např. na 50 Hz a výstupní napětí na maximum, např. na 
10 Vef . Poté zasuneme feromagnetické jádro a odečteme údaj U2 . Zjistíme, že hodnota se po zasu

nutí zvětší. Materiál jádra se jeví jako feromagnetický s permeabilitou Pr > 1. Kmitočet pak zvyšu
jeme, až nalezneme takový, kdy při zasunutí jádra nedojde ke změně Ul. Na tomto kmitočtu se fe
romagnetické jádro jeví, jako by bylo z paramagnetického materiálu. Tento kmitočet si nazvěme 
např. fpar - kmitočet paramagnetického stavu. Na tomto kmitočtu je Pr '" 1. Na kmitočtech fpa! > f 

se po zasunutí jádra bude údaj U2 již zmenšovat. Jádro se bude jevit, jako by bylo z diamagnetické
ho materiálu, tj. s Pr <l . 

Činnost: 

Vlivem elektromagnetické indukce v průřezu jádra vzniknou vířivé proudy. Ty ovlivní budicí mag
netické pole tak, že dojde k jeho zmenšení (Lenzův zákon). To se projeví změnou indukčnosti, jíž 
protéká přibližně konstantní elektrický proud. 

Fyzikální jevy podílející se na experimentu: 

Elektromagnetická indukce, vznik elektrického proudu v příčné vodivé ploše (vířivý proud), Len
zův zákon. Magnetické materiály - feromagnetický, paramagnetický, diamagnetický [1]. 

Poznámka: Pozor na chybu měření způsobenou vlastní rezonancí použité cívky. 

Literatura: 

[11 Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 2 - pro střední školy, Prometheus, 1993. 
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Demonstrace ievů supravodivosti 
Miloš Rotter, Matematicko-fyzíkální fakulta, UK Praha 

Objev jevu supravodivosti je jedním z nejvýznamnějších fenoménů fyziky počátku 20. století. Jeho 
vysvětlení patří k základním úspěchům kvantové teorie a uplatnilo se i v dalších oblastech fyziky 
tak vzdálených, jako je kosmologie nebo fyzika elementárních částic. S objevem vysokoteplotních 
supravodičů a s rozvojem jejich technologie se naskytla možnost demonstrovat základní projevy 
supravodivosti s pomocí snadno dostupného kapalného dusíku a názorně tak s nimi seznámit i 
středoškolské studenty. 

1. Objev supravodivosti 

V roce 1908 holandský fyzik Heike Kamerlingh Onnes v Leidenu poprvé zkapalnil helium a získal 
tak možnost chladit na teplotu 4,2 K i snižovat teplotu až k 1 K pomocí čerpání par kapalného helia. 
Kromě zkoumání vlastností samotného kapalného helia věnoval se Kamerlingh Onnes také měření 
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závislosti odporu čistých kovů na klesající teplotě. Podle 
teoretických představ měl odpor klesat a vymizet při 

absolutní nule teploty. V roce 1911 zjistil Kamerlingh 
Onnes se svými spolupracovníky, že se odpor čisté rtuti 
při poklesu teploty na 4,15 K prudce snížil na neměřitelně 
malou hodnotu, obr. 1. Později bylo prokázáno, že se jedná 
o skutečně nulovou hodnotu odporu a přestává tedy 
vlastně platit Ohmův zákon: vodičem teče proud, avšak na 
jeho koncích se neobjeví napětí. 

I u řady dalších čistých kovů byl zjištěn jev supra
vodivosti. U tzv. ušlechtilých kovů (Cu, Au, Ag) se 
nepodařilo supravodivost nalézt ani při nejnižších 
dosažitelných teplotách, ani alkalické kovy se nestanou 
supravodivými. Jak dále uvidíme, supravodivost se 
"špatně snáší" s magnetickým polem, a proto nepřekvapí, 
že supravodivými se nestávají ani přechodové kovy Fe, 
Co, Ni, Rb, Pd a Pt, či kovy vzácných zemin. V tabulce 1 
jsou uvedeny některé supravodivé kovy a jejich teploty 
přechodů Te' 

Tab 1 

Sn Ta In Tl Al 

3,72 4,48 3,4 2,39 1,14 
... 

Supravodivost je záVISlá na působícím magnetickém poli, eXistuje totiž Jen v polích, JejIchž magne
tická indukce je nižší než kritická hodnota Bc. Hodnoty Bc prvků uvedených v tabulce 1 činí pouze 

desítky milites~a ve velmi nízkých teplotách a s přibližováním ke kritické teplotě Te klesají k nule. 
Supravodivost se může rovněž rozrušit protékajícím proudem, překročí-li proud kritickou hodno
tu Ie. 

V roce 1933 zjistili W. Meissner a R. Ochsenfeld v Berlíně, že supravodič vytlačuje ze svého objemu 
magnetické indukční čáry a projevuje se tedy jako dokonalé diamagnetikum, jehož susceptibilita 
u = -1, obr. 2. 
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Demonstrace ievli supravodivosti 
Miloš Rotter, Matematicko-fyzikálnf fakulta, UK Praha 

Objev jevu supravodivosti je jedním z nejvýznamnějších fenoménů fyziky počátku 20. století. Jeho 
vysvětlení patří k základním úspěchům kvantové teorie a uplatnilo se i v dalších oblastech fyziky 
tak vzdálených, jako je kosmologie nebo fyzika elementárních částic. S objevem vysokoteplotnich 
supravodičů a s rozvojem jejich technologie se naskytla možnost demonstrovat základní projevy 
supravodivosti s pomocí snadno dostupného kapalného dusíku a názorně tak s nimi seznámit i 
středoškolské studenty. 

1. Objev supravodivosti 

V roce 1908 holandský fyzik Heike Kamerlingh Onnes v Leidenu poprvé zkapalnil helium a získal 
tak možnost chladit na teplotu 4,2 K i snižovat teplotu až k 1 K pomocí čerpání par kapalného helia. 
Kromě zkoumání vlastností samotného kapalného helia věnoval se Kamerlingh Onnes také měření 

S 

,/ 

X, . 
. 

: 

iO·~.J1 : 
\ 

4~' ~ , 4 D f'lll 

Obr. 1 

prvek Hg Nb 

Te (K) 4,15 9,5 

~/ 

Pb 

7,19 

závislosti odporu čistých kovů na klesající teplotě. Podle 
teoretických představ měl odpor klesat a vymizet pti 
absolutní nule teploty. V roce 1911 zjistil Kamerlingh 
Onnes se svými spolupracovníky, že se odpor čisté rtuti 
při poklesu teploty na 4,15 K prudce snížil na neměřitelně 
malou hodnotu, obr.!. Později bylo prokázáno, že se jedná 
o skutečně nulovou hodnotu odporu a přestává tedy 
vlastně platit Ohmův zákon: vodičem teče proud, avšak na 
jeho koncích se neobjeví napětí. 

I u řady dalších čistých kovů byl zjištěn jev supra
vodivosti. U tzv. ušlechtilých kovů (Cu, Au, Ag) se 
nepodařilo supravodivost nalézt ani při nejnižších 
dosažitelných teplotách, ani alkalické kovy se nestanou 
supravodivými. Jak dále uvidíme, supravodivost se 
"špatně snáší" s magnetickým polem, a proto nepřekvapí, 
že supravodivými se nestávají ani přechodové kovy Fe, 
Co, Ni, Rh, Pd a Pt, či kovy vzácných zemin. V tabulce 1 
jsou uvedeny některé supravodivé kovy a jejich teploty 
přechodů Te' 

Tab 1 

Sn Ta In Tl Al 

3,72 4,48 3,4 2,39 1,14 
... 

Supravodivost Je ZáVISlá na působícím magnetickém poli, eXIstuje totiž Jen v polích, JeJ1chž magne
tická indukce je nižší než kritická hodnota Bc' Hodnoty Bc prvků uvedených v tabulce 1 činí pouze 

desítky millteslfl ve velmi nízkých teplotách a s přibližováním ke kritické teplotě Te klesají k nule. 
Supravodivost se může rovněž rozrušit protékajícím proudem, překročí-li proud kritickou hodno
tu Ie' 

V roce 1933 zjistili W. Meissner aR. Ochsenfeld v Berlíně, že supravodič vytlačuje ze svého objemu 
magnetické indukční čáry a projevuje se tedy jako dokonalé diamagnetikum, jehož susceptibilita 
x=-1,obr.2. 
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Obr. 2 

Výsledek je nezávislý na tom, zda byla koule ochlazena v magnetickém poli, či bylo magnetické 
pole zapnuto až po ochlazení koule pod kritickou teplotu Te' Meissnerův jev nelze vysvětlit pouze 
nulovou vodivostí supravodiče; jedná se o samostatný jev, který je nezbytným kritériem existence 
supravodivosti v daném materiálu, jak ukazuje obr. 3. Ve skutečnosti proniká magnetické pole do 
povrchové vrstvy supravodiče do hloubky několika mikrometrů, což prokázali v roce 1935 bratři 
L. 'a H. Londonové. Ještě zajímavější situace nastává, je-li v supravodiči otvor s osou ve směru mag
netických siločar. Při ochlazení pod kritickou teplotu Te se v otvoru zachytí aktuální magnetický 
indukční tok, který zůstává stálý bez ohledu na změny vnějšího magnetického pole, jež ovšem ne
smí překročit kritickou hodnotu Bc' Diamagnetický charakter supravodiče nejlépe znázorňuje ná
sledující obr. 3. Záporná magnetická polarizace je úměrná působící magnetické indukci až k hodnotě 
Bc, při níž zanikne. 
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Mikroskopickou teorii (BCS) supravodivosti vytvořili až v roce 1957 J. Bardeen, L. N. Cooper a 
R. Schrieffer. Podle této teorie se pohyb elektronů v supravodiči uspořádává tak, že vždy dva 
elektrony vytvoří pár, jehož úhrnný moment hybnosti je nulový a také magnetické momenty 
elektronů (spiny) jsou orientovány navzájem opačně. Takováto "kvazičástice" s nulovým momen
tem hybnosti i s nulovým magnetickým momentem se pohybuje mezi atomy a ostatními elektrony 
zcela volně, jako by pro ně byla neviditelná. Kvazičástice - kuperony vznikají prostřednictvím 
kmitů atomů krystalové mřížky, přičemž elektrony, které tvoří pár, mohou být od sebe velmi vzdá
leny a mezi nimi existuje spousta dalších párů. Páry elektronů vznikají a zanikají velice rychle, po
hyb všech elektronů je takto vzájemně uspořádán, korelován. Zákony kvantové teorie se zde proje
vují v makroskopickém měřítku. Existuji jasné analogie s jinými koherentními systémy, například 
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leny a mezi nimi existuje spousta dalších párů. Páry elektronů vznikají a zanikají velice rychle, po
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
s fotony v záření laseru. Teorie BCS je velmi komplikovaná a stále dochází k jejímu zdokonalování a 
rozšiřování. 

2. Technické lil vysokoteplotní supravodiče 

Supravodiče, o nichž jsme dosud hovořili a které se chovají tak, jak je ukázáno na obr. 3, se nazývají 
supravodiče 1. druhu. Jejich kritická pole a kritické proudy jsou příliš malé k tomu, aby mohly být 
použity k navíjení cívek, v nichž by mohl proud vytvářet beze ztrát silná magnetická pole. Fyzikové 
a technologové však brzy zjistili, že je možné připravit různé slitiny, které se také stávají supravodi
vými, a jejich kritické magnetické indukce Bc mohou dosahovat až desítek tesla. Meissnerův jev 
v těchto supravodičích, které označujeme jako supravodiče 2. druhu, má složitější charakter. Na 
obr. 4 je schematicky znázorněna závislost záporné magnetické polarizace na pusobíd magnetické 
indukci. 
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Obr. 4 

Dokonalým diamagnetikem je supravodič 2. druhu až do magnetické indukce BCI' Materiál zůstává 

v supravodivém stavu až do magnetické indukce Bc2' která může být i značně veliká. Mezi kritic

kými hodnotami BCI a B c2 je Meissnerův jev neúplný, magnetické pole proniká do supravodiče 

prostřednictvím soustavy vírových linií. Magnetický indukční tok protékající vírovými liniemi je 
kvantován, elementárním kvantem je fluxoid <1>0' 

<1>0 =~=2,07.1O-15 I·m2 , 
2e 

určený pouze univerzálními konstantami, h je Planckova konstanta, e je náboj elektronu. Kvůli 
stabilitě supravodičů je třeba, aby se vírové linie nemohly snadno přemísťovat a byly zachyceny na 
poruchách krystalové mřížky. Proto jsou paradoxně dobré supravodiče 2. druhu spíše špatnými 
elektrickými vodiči za pokojové teploty. 

V tabulce 2 jsou uvedeny některé technicky využívané supravodiče 2. druhu. 

Tab 2 

materiál Nb-Ti Nb3Sn Nb01 V3Ga V3Si Nb79(AInGe27 hl 

1-, 
7;, (K) 9,5 Ú;,O 17,5 16,5 17,0 20,8 
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Dokonalým diamagnetikem je supravodič 2. druhu až do magnetické indukce BC!. Materiál zůstává 

v supravodivém stavu až do magnetické indukce Be2' která může být i značně veliká. Mezi kritic

kými hodnotami Bel a B e2 je Meissnerův jev neúplný, magnetické pole proniká do supravodiče 

prostřednictvím soustavy vírových linií. Magnetický indukční tok protékající vírovými liniemi je 
kvantován, elementárním kvantem je fluxoid <1>0' 

h -15 2 $0=-=2,07·10 T·m. 
2e 

určený pouze univerzálními konstantami, h je Planckova konstanta, e je náboj elektronu. Kvůli 
stabilitě supravodičů je třeba, aby se vírové linie nemohly snadno přemísťovat a byly zachyceny na 
poruchách krystalové mřížky. Proto jsou paradoxně dobré supravodiče 2. druhu spíše špatnými 
elektrickými vodiči za pokojové teploty. 

V tabulce 2 jsou uvedeny některé technicky využívané supravodiče 2. druhu. 

Tab 2 

materiál Nb-Ti Nb3Sn Nb~l V3Ga V3Si Nb79(AbGe27ht 

1..-, 
Te (K) 9,5 18,0 17,5 16,5 17,0 20,8 
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Supravodivé cívky, pomocí nichž se dnes dosahuje silných magnetických polí s indukcí až 14 T, se 
vinou zpravidla z mnohažilových vodičů vyrobených ze slitin Nb-Ti a Nb3Sn v měděné matrici. 
Významný technologický pokrok ve vývoji supravodičů umožnil takové grandiózní projekty, jako je 
v současné době budovaný velký supravodivý urychlovač LHC v CERN u Ženevy, nebo masová 
produkce velkých supravodivých cívek celotělních magnetických rezonančních tomografů, či cívek 
pro spektrometry jaderné magnetické rezonance vysokého rozlišení. Nejvyšší kritická teplota supra
vodičů však nepřesáhla 23 K (tenké vrstvy slitiny Nb-Al-Ge), proto se pro jejich chlazení muselo 
vždy používat drahého kapalného helia. 

V roce 1986 se objevila zpráva o supravodičích s kritickou teplotou vyšší než 40 K. Nikdo toto 
oznámení zpočátku nebral příliš vážně, zvláště proto, že se jednalo o složitý oxid ve formě spékané 
keramiky. Brzy se však ukázalo, že objev K. A. MUllera a J. G. Bednorze z firmy IBM v Zi.irichu vede 
k celé nové třídě supravodičů představovaných zejména oxidy mědi (kupráty) s yttriem, baryem, 
vzácnými zeminami i řadou dalších prvků a že jejich kritické teploty Te mohou být i vyšší než 77 K, 

což je teplota varu kapalného dusíku. Jakmile byly výsledky švýcarských vědců potvrzeny 
v laboratořích ve Spojených státech a v Japonsku, vypukla skutečná honba za stále lepšími "vyso
koteplotními" supravodiči. Nejpopulárnějším se stal kuprát s yttriem a baryem YBa2Cu3(h . ., 
u něhož se dosáhlo kritické teploty Te = 90 K. Početné vědecké týmy na celém světě se věnovaly 
hledání nových supravodičů, zdokonalování technologie jejich přípravy, studiu a teoretickému vý
kladu jejich vlastností. 

Dnes, po čtrnácti letech intenzivních výzkumu, zjišťujeme, že se nesplnily optimistické vize revoluč
ní změny, která by vedla k všeobecnému uplatnění supravodičů chlazených kapalným dusíkem. 
Nepodařilo se připravit vysokoteplotní supravodiče ve formě drátU nebo pásků vhodných pro na
vinutí magnetických solenoidů, pro vinutí elektrických generátoru nebo motoru, či pro výrobu ka
belů umožňujících bezeztrátový přenos energie. Nejvyšších kritických teplot se dosáhlo u kuprátů 
s thalliem Te = 128 K nebo se rtutí Te = 138 K, které se však obtížně připravují a jejichž komponenty 
jsou toxické. Zprávy o projevech supravodivosti při 250 K se nepotvrdily, jednalo se zpravidla 
o nestabilní fáze s nízkou vodivostí, které však neprojevovaly Meissnerův jev, jenž je nezbytnou 
podmínkou supravodivosti. 

Několik předních technologických firem však dokázalo připravit účinná supravodivá magnetická 
stínění a zejména proudové přívody ke klasickým supravodivým magnetUm, které snesou veliké 
proudy a svou nízkou tepelnou vodivostí snižují spotřebu kapalného helia. Těmito přívody se vy
bavují supravodivé magnety, které mohou pracovat i čtyři měsíce bez doplňování kapalného helia. 
Uplatňují se rovněž u převratné novinky - magnetU z klasických supravodičů, které se zcela obe
jdou bez kryogenních kapalin. Jsou totiž chlazeny tepelnými stroji - kryogenerátory, jejichž nové 
generace dosahují i teplot nižších než 4 K. Jedna ze zmíněných technologických firem vzriikIa i 
v České republice a využívá výsledku základního fyzikálního výzkumu. Od ní je možné získat mo
del proudového přívodu z vysokoteplotního supravodiče a soupravu na demonstraci magnetického 
chování supravodiče. 

3. Proudový přívod z vysokoteplotního supravodiče 

Model proudového přívodu tvoří trubka z vysokoteplotního 
supravodiče (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O (v tzv. fázi 2223) s kritickou tep
lotou Te = 108 K. Trubka je chráněna pouzdrem ze skla . a 
z nerezové oceli a je opatřená masivními měděnými přívody. Slabé 
potenciálové přívody umožňují sledovat spád potenciálu na supra
vodiči. Za pokojové teploty je na přívodu napětí asi 70 mV při pru
chodu proudu 10 A. Model přívodu je možno napájet z článku 
akumulátoru Ni-Fe, ke sledování kritického proudu 60 A je však 
potřeba řiditelný zdroj proudu pro supravodivé magnety. Proudo
vý přívod uložíme do krabičky z pěnového polystyrénu, připojíme 
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vodičů však nepřesáhla 23 K (tenké vrstvy slitiny Nb-Al-Ge), proto se pro jejich chlazení muselo 
vždy používat drahého kapalného helia. 

V roce 1986 se objevila zpráva o supravodičích s kritickou teplotou vyšší než 40 K. Nikdo toto 
oznámení zpočátku nebral příliš vážně, zvláště proto, že se jednalo o složitý oxid ve formě spékané 
keramiky. Brzy se však ukázalo, že objev K. A. MUllera a J. G. Bednorze z firmy IBM v Zi.irichu vede 
k celé nové třídě supravodičů představovaných zejména oxidy mědi (kupráty) s yttriem, baryem, 
vzácnými zeminami i řadou dalších prvků a že jejich kritické teploty Te mohou být i vyšší než 77 K, 

což je teplota varu kapalného dusíku. Jakmile byly výsledky švýcarských vědců potvrzeny 
v laboratořích ve Spojených státech a v Japonsku, vypukla skutečná honba za stále lepšími "vyso
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kladu jejich vlastností. 

Dnes, po čtrnácti letech intenzivních výzkumu, zjišťujeme, že se nesplnily optimistické vize revoluč
ní změny, která by vedla k všeobecnému uplatnění supravodičů chlazených kapalným dusíkem. 
Nepodařilo se připravit vysokoteplotní supravodiče ve formě drátů nebo pásků vhodných pro na
vinutí magnetických solenoidů, pro vinutí elektrických generátorů nebo motorů, či pro výrobů ka
belů umožňujících bezeztrátový přenos energie. Nejvyšších kritických teplot se dosáhlo u kuprátů 
s thalliem Te = 128 K nebo se rtutí Te = 138 K, které se však obtížně připravují a jejichž komponenty 
jsou toxické. Zprávy o projevech supravodivosti při 250 K se nepotvrdily, jednalo. se zpravidla 
o nestabilní fáze s nízkou vodivostí, které však neprojevovaly Meissnerův jev, jenž je nezbytnou 
podmínkou supravodivosti. 

Několik předních technologických firem však dokázalo připravit účinná supravodivá magnetická 
stínění a zejména proudové přívody ke klasickým supravodivým magnetům, které snesou veliké 
proudy a svou nízkou tepelnou vodivostí snižují spotřebu kapalného helia. Těmito přívody se vy
bavují supravodivé magnety, které mohou pracovat i čtyři měsíce bez doplňování kapalného helia. . 
Uplatňují se rovněž u převratné novinky - magnetů z klasických supravodičů, které se zcela obe
jdou bez kryogenních kapalin. Jsou totiž chlazeny tepelnými stroji - kryogenerátory, jejichž nové 
generace dosahují i teplot nižších než 4 K. Jedna ze zmíněných technologických firem vznikla i 
v České republice a využívá výsledku základního fyzikálního výzkumu. Od ní je možné získat mo
del proudového přívodu z vysokoteplotního supravodiče a soupravu na demonstraci magnetického 
chování supravodiče. 

3. Proudový přívod z vysokoteplotního supravodiče 

Model proudového přívodu tvoří trubka z vysokoteplotního 
supravodiče (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O (v tzv. fázi 2223) s kritickou tep
lotou Te = 108 K. Trubka je chráněna pouzdrem ze skla a 
z nerezové oceli a je opatřená masivními měděnými přívody. Slabé 
potenciálové přívody umožňují sledovat spád potenciálu na supra
vodiči. Za pokojové teploty je na přívodu napětí asi 70 mV při prů
chodu proudu 10 A. Model přívodu je možno napájet z článku 
akumulátoru Ni-Fe, ke sledováni kritického proudu 60 A je však 
potřeba řiditelný zdroj proudu pro supravodivé magnety. Proudo
vý přívod uložíme do krabičky z pěnového polystyrénu, připojíme 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
ke zdroji proudu a pomocí milivoltmetru sledujeme napětí na supravodiči. Pomalu ochlazujeme 
přívod zaléváním kapalným dusíkem a sledujeme, jak napětí na supravodiči vymizí při ochlazení 
pod kritickou teplotu. Po vyjmutí přívodu z dusíkové lázně pozorujeme, jak se na něm znovu objeví 
napětí pti ohřátí nad kritickou teplotu Te' 

4. Me;ssnerův jev, levitace 

Demonstrační souprava CSDK-3 obsahuje tabletu 
(021x3 mm3) keramického supravodiče YBa2CU307_x 
a malý permanentní magnet (8x2xl mm3) ze slitiny 
Nd-Fe-B, která se vyznačuje extrémně velkým 
magnetickým sycením. Supravodič vložíme do mělké 
misky z pěnového polystyrénu a na jeho povrch 
umístíme permanentní magnet. Tabletu supravodiče 
zalijeme kapalným dusíkem, který se bude bouřlivě 
vařit. Asi po jedné minutě se tableta supravodiče 
ochladí, ustane var kapalného dusíku a magnet se 
vznese nad supravodič vlivem silového účinku 

vytlačování magnetických indukčních čar z objemu 
supravodiče. Pomocí plastové pinzety můžeme 

magnetem pohybovat a sledovat, jak se ustaví nová rovnováha jeho levitace nad supravodičem. Po 
odpaření kapalného dusíku klesne magnet zpátky na supravodič. 

5. Supravodič 2. druhu 

Demonstrační souprava obsahuje dále větší vzorek 
supravodiče YBaCuO (014x6 mm3), který je tentokrát rostlý 
z taveniny na zárodku. S pomocí válcového permanentního 
magnetu Nd-Fe-B (0 15x8 mm3) můžeme vzorek jako 
supravodič 2. druhu převést do vírového stavu, v němž se 
bude projevovat jako magnet. Supravodič vložíme do hlubší 
polystyrénové misky a zalijeme kapalným dusíkem. Když se 
var dusíku uklidní a vzorek je v supravodivém stavu, 
přibližujeme k němu magnet. Ucítíme výraznou odpudivou 
sílu. Když se nám podaří magnet přitisknout k supravodiči 
na vzdálenost asi 5 mm, můžeme magnet roztočit kolem 
jeho osy vpodstatě v libovolné poloze. Magnet se bude volně 
otáčet i několik minut, poněvadž je bržděn pouze třením 
o vzduch. Demonstrujeme tak technicky využívaný tzv. 

magnetický závěs nebo magnetické ložisko. Uchopíme-li magnet plastovou pinzetou a zvedneme jej, 
supravodič visí v rovnovážné poloze pod magnetem volně v prostoru, dokud se neohřeje nad kri
tickou teplotu. 

6. Závěr 

Mnohé objevy a teoretické principy v oblasti supravodivosti byly několikanásobně oceněny uděle
ním Nobelovy ceny. Považuji proto za velice důležité, aby se o nich dozvídali i středoškolští stu
denti, a to především pomocí názorných pokusů. Mohou se s nimi seznámit i bez znalostí kvantové 
teorie. 

Popsaná demonstrační souprava CSDK-3 umožňuje názorné seznámení se základními jevy supra
vodivosti. Několik litrů kapalného dusíku pro tyto demonstrace je možné získat v řadě fyzikálních a 
technologických laboratoří. Velkými spotřebiteli kapalného dusíku jsou plemenáři nebo některé 
průmyslové podniky. Kapalný dusík používají i ve zdravotnických zařízeních například k "vypalo
vání" bradavic. K transportu a ke krátkodobému uchovávání kapalného dusíku se dobře hodí ter
mosky, nejlépe moderní nerezové, II skleněných je vždy nebezpečí, že prasknou po tepelném šoku. 
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a malý permanentní magnet (8x2xl mm3) ze slitiny 
Nd-Fe-B, která se vyznačuje extrémně velkým 
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ochladí, ustane var kapalného dusíku a magnet se 
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odpaření kapalného dusíku klesne magnet zpátky na supravodič. 

5. Supravodič 2. druhu 
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supravodiče YBaCuO (014x6 mm3), který je tentokrát rostlý 
z taveniny na zárodku. S pomocí válcového permanentního 
magnetu Nd-Fe-B (0 lSx8 mm3) můžeme vzorek jako 
supravodič 2. druhu převést do vírového stavu, v němž se 
bude projevovat jako magnet. Supravodič vložíme do hlubší 
polystyrénové misky a zalijeme kapalným dusíkem. Když se 
var dusíku uklidní a vzorek je v supravodivém stavu, 
přibližujeme k němu magnet. Ucítíme výraznou odpudivou 
sílu. Když se nám podaří magnet přitisknout k supravodiči 
na vzdálenost asi 5 mm, můžeme magnet roztočit kolem 
jeho osy vpodstatě v libovolné poloze. Magnet se bude volně 
otáčet i několik minut, poněvadž je bržděn pouze třením 
o vzduch. Demonstrujeme tak technicky využívaný tzv. 

magnetický závěs nebo magnetické ložisko. Uchopíme-li magnet plastovou pinzetou a zvedneme jej, 
supravodič visí v rovnovážné poloze pod magnetem volně v prostoru, dokud se neohřeje nad kri
tickou teplotu. 

6. Závěr 

Mnohé objevy a teoretické principy v oblasti supravodivosti byly několikanásobně oceněny uděle
ním Nobelovy ceny. Považuji proto za velice důležité, aby se o nich dozvídali i středoškolští stu
denti, a to především pomocí názorných pokusů. Mohou se s nimi seznámit i bez znalostí kvantové 
teorie. 

Popsaná demonstrační souprava CSDK-3 umožňuje názorné seznámení se Základními jevy supra
vodivosti. Několik litrů kapalného dusíku pro tyto demonstrace je možné získat v řadě fyzikálních a 
technologických laboratoří. Velkými spotřebiteli kapalného dusíku jsou plemenáři nebo některé 
průmyslové podniky. Kapalný dusík používají i ve zdravotnických zařízeních například k "vypalo
vání" bradavic. K transportu a ke krátkodobému uchovávání kapalného dusíku se dobře hodí ter
mosky, nejlépe modenti nerezové, II skleněných je vždy nebezpeČÍ, že prasknou po tepelném šoku. 
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Ke krátké manipulaci s kapalným dusíkem se hodí také polystyrénové nádoby. Při zacházení 
s kapalným dusíkem je nezbytné dbát základních bezpečnostních pravidel. Nádoby se nesmějí ne
prodyšně uzavírat. Uvědomte si, že dusík po odpaření zvětší svůj objem téměř sedmsetkrát! Míst
nost, v níž provádíte pokusy s kapalným dusíkem, musí být větraná! Polití kapalným dusíkem, ne
bo dotek prochlazených předmětů může způsobit popáleniny! Kapalný dusík je nehořlavá a hoření 
nepodporující kapalina a práce s ním je při zachování bezpečnostních pravidel snadná. 
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UD ca laser 
fosef Hubeňák, Univerzita Hradec Králové 

Laserové ukazovátko je dostupnou pomůckou a jeho paprsek obsahuje fotony s vlnovou délkou 
v intervalu 630 až 680 um. V katalogu dodavatelů najdeme střední hodnotu (= 655 nm a cenu lase
rové diody přibližně 500 Kč, na tržištích jsou nabízeny lasery-hračky za 210 Kč i méně. Nekupte to! 

Světlo emitující diody jsou z téže rodiny polovodičových součástek a studenti je znají z celé řady 
přístrojů v laboratoři i ze spotřební elektroniky. V poslední době tolik žádané alternativní zdroje 
energie mají zde také svého zástupce: fotočlánky jsou také jen polovodičové diody. Tady se nabízí, 
když nemáte sluneční panel, jednoduché spojení: "polovodičová dioda + světlo = zdroj elektrické 
energie". 

Podmínkou ovšem je, že světlo pronikne do diody. Starší germaniové hrotové diody (GA 201 až 
205) byly zapouzdřeny ve skleněné trubičce, ./'11 ) dioda 
dále křemíkové Zenerovy diody lNZ70 až L.-J 
8NZ70 mají sice kovové pouzdro, ale anoda je ~ 
vyvedena skleněnou průchodkou, a konečně 
všechny LEDky jsou průhledné nebo aspoň 
průsvitné. 

K prvnímu pokusu použijeme zdroj světla -
zpětný projektor, METEX 3850 nebo jiný digi-
tální mu!tímetr a sadu diod. 

Když diody přiblížíme ke středu objektivu, 
dostaneme docela zajímavá napětí. Vzhledem 
k vysokému vstupnímu odporu voltmetru 
(12 MO) je lze považovat za napětí elektro-
motorická. 

T b lk 1 Bl ktr a u a : e t . k' ě 'd' d omo one a napl tl 10 

Značka diody typ diody 

GA205 germaniová hrotová 

6NZ70 křemíková plošná 

LQll02 LED červená 660 nm 

LQ1412 LED žlutá 587 um 

LQ1711 LED zelená 565 um 

projektor 

UelmV] 

57 

330 

1290 

1506 

1602 

\ 
o 

digitální 
multimetr 

Při vzdalování diody od objektivu napětí klesá a naopak. Může být libovolně velké, nebo je fyzikál
ně omezeno na určitou hodnotu? Proč různé diody dávají rozdílná elektromotorická napětí? Odpo
vědi najdeme v mechanizmu vzniku tohoto napětí. 

V neosvětleném PN přechodu vznikne difúzí Ed 

elektronů z oblasti N do P hradlová vrstva H bez 6f I tr 100000 r 
volných nábojů a současně difúzní elektrické pole "" .... Ar .... 
s intenzitou Ed' Absorbovaný foton vytvoří pár P ~ N 

elektron-díra a difúzní pole jej rozdělí: díra je od- +Ue 
sunuta vlevo, elektron vpravo. L.~ ___ (t)GXt)_-l-_..J,.._..l...,, ___ --' 

Pole, které vytvoří takto přesunuté náboje, má H 

opačnou polaritu vzhledem k poli difúznímu. Proto nemůže být elektromotorické napětí fotočlánku 
větší, než šířka zakázaného pásu použitého polovodiče. 
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Ul II laser 
losef Hubeňák, Univerzita Hradec Králové 

Laserové ukazovátko je dostupnou pomů.ckou a jeho paprsek obsahuje fotony s vlnovou délkou 
v intervalu 630 až 680 nm. V katalogu dodavatelů najdeme střední hodnotu (= 655 nm a cenu lase
rové diody přibližně 500 Kč, na tržištích jsou nabízeny lasery-hračky za 210 Kč i méně. Nekupte to! 

Světlo emitující diody jsou z téže rodiny polovodičových součástek a studenti je znají z celé tady 
přístrojů. v laboratoři i ze spotřební elektroniky. V poslední době tolik žádané alternativní zdroje 
energie mají zde také svého zástupce: fotočlánky jsou také jen polovodičové diody. Tady se nabízí, 
když nemáte sluneční panel, jednoduché spojení: "polovodičová dioda + světlo = zdroj elektrické 
energie". 

Podmínkou ovšem je, že světlo pronikne do diody. Starší germaniové hrotové diody (GA 201 až 
205) byly zapouzdřeny ve skleněné trubičce, ./11 ) dioda 
dále křemíkové Zenerovy diody lNZ70 až L-J 
8NZ70 mají sice kovové pouzdro, ale anoda je ......... 
vyvedena skleněnou pruchodkou, a konečně 
všechny LEDky jsou pruhledné nebo aspoň 
prusvitné. 

K prvnímu pokusu použijeme zdroj světla -
zpětný projektor, METEX 3850 nebo jiný digi
tální mu!timetr a sadu diod. 

Když diody přiblížíme ke středu objektivu, 
dostaneme docela zajímavá napětí. Vzhledem 
k vysokému vstupnímu odporu voltmetru 
(12 Mn) je lze považovat za napětí elektro
motorická. 

T b lk 1 El kt a u a : e t . ká romo one ě 'ď d napiti 10 

Značka diody typ diody 

GA205 germaniová hrotová 

6NZ70 křemíková plošná 

LQ1l02 LED červená 660 nm 

LQ1412 LED žlutá 587 nm 

LQl711 LED zelená 565 nm 

projektor 

Ue[mV] 

57 

330 

1290 

1506 

1602 

\ 
o 

digitální 
multimetr 

Při vzdalování diody od objektivu napětí klesá a naopak. Může být libovolně velké, nebo je fyzikál
ně omezeno na určitou hodnotu? Proč ruzné diody dávají rozdílná elektromotorická napětí? Odpo
vědi najdeme v mechanizmu vzniku tohoto napětí. 

V neosvětleném PN přechodu vznikne difúzí Ed 

elektronů z oblasti N do P hradlová vrstva H bez 6f j Jr 100000 r 
volných nábojů. a současně difúzní elektrické pole '"' ... f\ .. .í\. 
§ intenzitou Ed' Absorbovaný foton vytvoří pár P ~ N 

elektron-díra a difúzní pole jej rozdělí: díra je od- +Ue 
sunuta vlevo, elektron vpravo. I...fOO'® ___ ---''---J._-I-___ --' 

Pole, které vytvoří takto přesunuté náboje, má H 

opačnou polariru vzhledem k poli difúznímu. Proto nemůže být elektromotorické napětí fotočlánku 
větší, než šířka zakázaného pásu použitého polovodiče. 

42 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Měření je ovšem ovlivněno barvou plastového pouzdra diod řady LQ. Vyloučit toto zkreslení lze 
měřením na LED v čirém a takřka bezbarvém pouzdře. Tuto podmínku splňují následující diody. 

b lk Ta u a 2: V 'v měřícího přístroje a bal'V' . plastové o pouzdra LED li h 

Typ Ue(V) ME- Ue (V) h (flA) ID (nA) 
TEX 3850 MIT390 MIT 390 při Uak = -5 V 
12 Mn 

>1000 Mn MIT390 

L-538SRC/E červená 1,57 1,57 600 O 

L-HLMP3850 žlutá 1,58 1,58 80 O 

L-HLMP3950 zelená 1,66 1,63 20 O 

L-53MBDL modrá 0,02 0,9 O 2 

U modré diody bychom očekávali největší elektromotorické napětí, které však METEXem nenamě
říme. Proč tomu tak je, lze kvalitativně vysvětlit. 

V tabulce jsou uvedena elektromotorická napětí měřená multimetrem MIT 390, který má vstupní 
odpor na daném rozsahu větší než 1 Gn. Tady i modrá dioda poskytne Ue = 0,8 V, což je ovšem 
méně, než očekáváme. 

Závislost Ue na osvětlení je dána tím, že ve hře jsou ještě minoritní nosiče nábojů - elektrony 
v polovodiči P a díry v N. Teoreticky je elektromotorické napětí dáno rovnicí 

Ue = k.T In(l)!], 
e Js 

kde k je Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota, e náboj elektronu, j f hustota proudu, 

tvořeného rozdělenými páry elektron-díra po absorbci fotonů a js hustota nasyceného proudu mi
noritních nosičů. Poslední z proudů se objevuje jako závěrný proud každé polovodičové diody. (Viz 
Šalimovová, K. V.: Fyzika polovodičov, ALFA, Bratislava 1978) ,-

Fotoproud diod (měřeno pomocí MIT 390) je velmi malý a u modré dokonce neměřitelný. Zato zá
věrný proud modré diody je podstatně vyšší než u předchozích a to je příčinou velmi malého elek
tromotorického napětí. 

Místo zpětného projektoru posvítíme na PN přechod laserem. Dosažená elektromotorická napětí 
budou u diody germaniové, křemíkové a červené ledky menší, než v předchozím experimentu. Pro 
žlutou a zelenou ledku bude výsledek takřka nulový, ačkoliv světlo laseru zřetelně dopadá na 
krystalek v diodě. Příčina je v energii fotonů a kvantových přechodech elektronů v krystalu polovo
diče. Foton při absorbd v polovodiči může vytvořit pár elektron-díra až tehdy, je-Ii jeho energie 
větší než šířka zakázaného pásu (neuvažujeme příměsové hladiny, poruchy a další interakce). 
Musí platit h· f ?!'iE . 

Tabulka 3 El k : e tromotonc a napE ti 'Pl osv ten . k' ě 'LED ři ě 1 í laserem 

Typ Ue (V)METEX 
3850 

L-538SRC/E červená 1,54 

L-HLMP3850 žlutá 0,015 

L-HLMP3950 zelená 0,006 

L-53MBDL modrá 0,000 
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Měření je ovšem ovlivněno barvou plastového pouzdra diod řady LQ. Vyloučit toto zkreslení lze 
měřením na LED v čirém a takřka bezbarvém pouzdře. Tuto podmínku splňují následující diody. 

a u a : v měříc o pnstroje a alV'· plastov Tblk2Vli fu b éh opouz d LED ra 

Typ U.(V) ME- U. (V) IF (!lA) ID (nA) 
TEX 3850 MIT390 MIT 390 při Ua/c =-5V 
12 Mn 

>1000 Mn MIT390 

L-538SRC/E červená 1,57 1,57 600 O 

L-HLMP3850 žlutá 1,58 1,58 80 O 

L-HLMP3950 zelená 1,66 1,63 20 O 

L-53MBDL modrá 0,02 0,9 O 2 

U modré diodypychom očekávali největší elektromotorické napětí, které však METEXem nenamě
říme. Proč tomu tak je, lze kvalitativně vysvětlit. 

V tabulce jsou uvedena elektromotorická napětí měřená multimetrem MIT 390, který má vstupní 
odpor na daném rozsahu větší než 1 Gn. Tady i modrá dioda poskytne U. = 0,8 V, což je ovšem 
méně, než očekáváme. 

Závislost U. na osvětlení je dána tím, že ve hře lsou ještě minoritní nosiče nábojů - elektrony 
v polovodiči P a díry v N. Teoreticky je elektromotorické napětí dáno rovnicí 

U. = k.T ln(l)!), 
e l. 

kde k je Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota, e náboj elektronu, j f hustota proudu, 

c tvořeného rozdělenými páry elektron-díra po absorbci fotonů a j. hustota nasyceného proudu mi
noritních nosičů. Poslední z proudů se objevuje jako závěrný proud každé polovodičové diody. (Viz 
Šalimovová, K. V.: Fyzika polovodičov, ALFA, Bratislava 1978) ~ 

Fotoproud diod (měřeno pomocí MIT 390) je velmi malý a u modré dokonce neměfitelný. Zato zá
věrný proud modré diody je podstatně vyšší než u předchozích a to je příčinou velmi malého elek
tromotorického napětí. 

Místo zpětného projektoru posvítíme na PN přechod laserem. Dosažená elektromotorická napětí 
budou u diody germaniové, křemíkové a červené ledky menší, než v předchozím experimentu. Pro 
žlutou a zelenou ledku bude výsledek takřka nulový, ačkoliv světlo laseru zřetelně dopadá na 
krystalek v diodě. Příčina je v energii fotonů a kvantových přechodech elektronů v krystalu polovo
diče. Foton při absorbci v polovodiči může vytvořit pár elektron-dífá až tehdy, je-li jeho energie 
větší než šířka zakázaného pásu (neuvažujeme příměsové hladiny, poruchy a další interakce). 
Musí platit h· f? M.. 

Tabulka 3 EI k : e tromotonc . ká nap4 'Pl osv ten ětí LED ři ě I í laserem 

Typ U. (V)METEX 
3850 

L-538SRC/E červená 1,54 

L-HLMP3850 žlutá 0,015 

L-HLMP3950 zelená 0,006 

L-53MBDL modrá 0,000 
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Šířky zakázaných pásů v elektronvoltech polovodičů používaných na výrobu diod a těmto energiím 
odpovídající vlnové délky jsou uvedeny v následujícím grafu: 

světlo infračervené 1 viditelné 1 ultrafialové 

GaAs GaP 

InSb Ge Si CdSe CdS SiC ZnS 

o 2 3 4 AE[eV] 

II 
7 5. 2 0,5 0,35 

Z grafu je zřejmé, že foton s vlnovou délkou 655 nm bude úspěšně vytvářet nosiče nábojů v červené 
LED-diodě, ale ve žluté a zelené je jeho energie nedostatečná. Pro každou diodu existuje dlouhovlnná 

mez, za kterou již nevzniká foto
proud a elektromotorické napětí. 

Tuto mez lze najít alespoň kvali
tativně v následujícím pokusu: 

Na stínítku vytvoříme obvyklým 
způsobem spojité spektrum. 
Spektrum dopadá výřezem ve 
stínítku na diodu připojenou 

k voltmetru a pohybem od fialo
vého konce spektra k červenému 
zjistíme, kde elektromotorické 
napětí zaniká. 

Doporučená literatura: 

) 
L5 --: ~ ................ \\ dioda 

..•............ '~ 
Cl 

stínítko 

digitální 
multimetr 

[I] Eckertová L.: Fyzikální elektronika pevných látek UK Praha 1992 

44 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Několik psychoklneti«kých experimentů 5 fy:dkáh1im podtextem 
Karel Rauner, Pedagogická fakulta zču Plzeň 

Popisované experimenty jsem předváděl na Letní škole fyziky 1999 v Plzni. Protože rozsah mého 
vystoupení na Veletrhu nápadů učitelll fyziky 5 nedovoluje převést všechny pokusy, tento příspěvek 
obsahuje i popis experimentů na Veletrhu nepředváděných. Účelem příspěvku je pomoc učitel um, 
kteří hledají argumenty v diskuzích o různých tajuplných jevech, se kterými některé vděčné diváky 
seznamují různé sdělovací prostředky s televizí v čele. Další možností je oživení hodin fyziky, pro 
které není v době poklesu zájmu o přírodní a technické vědy nikdy dost příležitostí. Pokusy jsou 
nejprve popsány tak, jak je vidí divák, v dalším bodu je nastíněn možný komentář experimentátora, 
který chce posluchače přesvědčit o psychokinetické povaze experimentu. Třetí část každého popiso
vaného pokusu pak tvoří fyzikální vysvětlení. 

Pokus 1 - Rozsvícení žárovky 

Popis pokusu: Experimentátor vezme do jedné ruky běžnou žárovku s větším závitem, uchopí ji za 
patici druhou rukou a žárovka se rozsvítí. Žárovka svítí i při držení v jedné ruce a to i tehdy, pro
chází-li experimentátor mezi lavicemi, aby dokázal, že není připojen k síti. 

Komentář: Myšlení je mozkovým procesem, který je spojen s přenosem elektrických proudů (e1ekt
roencefalogramy, vlny alfa, ... ). U zvláště nadaného jedince, který je navíc vybaven znalostmi 
o vedení elektrického proudu, není pak problém vědomě přinutit elektrony v kovovém vláknu žá
rovky k uspořádanému pohybu. Tuto dovednost uplatnili i tvůrcí filmu Akumulátor 1. 

Vysvětlení: Experimentující osoba má na sobě volné sako (plášť apod.), které skryje pásek, na němž 
má na zádech izolepou připevněno 5 až 6 plochých baterií zapojených do série. Od těch vedou dva 
izolované vodiče rukávem saka k zápěstí. Vodiče 'pokračují přilepené tělovou náplastí k ukazováku 
a prsteníku, na jejichž koncích jsou odizolovány. Zárovka, která zdálky vypadá naprosto stejně jako 
žárovka na síťové napětí, je ve skutečnosti určena pro napětí 24 V (bezpečnostní žárovka pro vlhká 
prostředí). Uchopíme-li ji tak, aby odizolované části vodičů přiléhaly k vývodům patice, žárovka se 
rozsvítí. Při troše šikovnosti nejsou vodiče vidět v sevřené dlani, ani když chodíme po místnosti. 

Poznámka: Vodiče je nutné na koncích vždy před pokusem očistit, přechodové odpory nebo špatný kontakt 
s paticí může způsobit ohřátí dotyku a popálení prstů. Pokud nechceme prozradit podstatu pokusu hned po 
jeho předvedení, můžeme vodiče odstřihnout (jednotlivě, abychom zabránili zkratu nůžkami) při sehnutí za 
stolem, za kterým máme připraveny pomůcky pro další pokusy. 

Pokus 2 - Posouváni předmětu vůlí 1 

Popis pokusu: Na stůl položíme kuličku. Podle přání experimentátora či diváků se kulička pohy
buje zvoleným směrem. 

Komentář: Telekineze - pohybování předmětů vůlí - je základní dovedností každého psychotroni
ka. Soustředěním pohledu a vůle je možné donutit předměty k pohybu žádaným směrem. Nejsnáze 
se pohybují předměty, které jsou v indiferentní rovnovážné poloze, k jejich pohybu pak potřebuje
me minimum energie. Psychotronika může nahradit i síla kolektivní vůle: dohodne-li se kolektiv 
diváků na směru, kterým se má kulička pohybovat, dokáže to při soustředění i bez pomoci předvá
dějícího psychotronika, který se může například otočit zády ke kuličce. 

Vysvětlení: Kulička je ocelová, pod stolem je pomocník se silným magnetem. Je zřejmé, že přední 
strana stolu musí sahat až k podlaze, nicméně tam, kde přední strana nesahá až k podlaze, lze věro
hodnost pokusu zvýšit umístěním pomocníka na skrytou podlážku. Kuličku musíme na počátku 
umístit na přesný (pro diváky nepozorovatelně označený) bod, který má pomocník vyznačen i na 
spodní straně stolu. 

Poznámka: Magnetem se nesmí pohybovat příliš rychle a kulička nesmí mít příliš velkou hmotnost. Jinak se 
muže setrvačností kulička uvolnit z magnetické pasti a ztratit se tak z přehledu pomocníka pod stolem. Stane-
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li se tak, je možné se vymluvit na rušivé působeni některého škodolibého diváka vybaveného zvýšeným psy
chokinetickým potenciálem (to je výmluva použiteiná u všech dalších pokusů) a kuličku vrátit do původního 
místa. 

Pokus 3 - Levitace 1 

Popis pokusu: Z úkrytu za pracovním stolem zdvihne předvádějící krabici s důlkem ve tvaru kulo
vé úseče, ve kterém spočívá poměrně velká aluminiová koule. Položí vše na pracovní desku stolu a 
po příslušném komentáři se koule začne z důlku zvedat. Může se zdvihnout až nad úroveň důlku, 
takže je vidět, že ji nezdvihá žádná mechanická pomůcka. Důkazem velmi silného toku energie je i 
zvukový doprovod: akustický projev mozkových vln. Dalším projevem je zahřátí koule, kterou mů
že experímentátor divákům půjčít po pokusu, aby se přesvědčili o její nemalé hmotnosti. 

Komentář: K levitaci předmětů pokročí jen velmi zdatný jedinec po tvrdém cvičení. Je zde totiž be
zesporu nutné přenést na předmět podstatně větší energii. 

Vysvětlení: V krabici je cívka ze silného měděného drátu, která je navinuta kolem důlku. Cívkou 
prochází střídavý proud, který pod stolem skrytý pomocník reguluje pomocí autotransformátoru. 
V aluminiové kouli se indukují vířivé proudy, které generují podle Lencova pravidla magnetické 
pole se snahou vytlačit kouli do míst s menší indukcí. Závity cívky se periodicky přitahují, zvláště 
při větším proudu vzniká bručivý zvuk s dominantní frekvencí 100 Hz. Koule se vlivem vysokých 
indukovaných proudů zahřívá. 

Poznámka: Krabice má přívody ve dnu, nesmíme ji proto zdvihat nad úroveň stolu. Kouli nesmíme nechat 
vznášet příliš dlouho, proudy tekoucí cívkou jsou značné (v používaném uspořádání až 14 Al a mohly by cív
ku nebo vinutí autotransformátoru spálit. Předváděné zařízení je amatérské výroby a pracuje se síťovým na
pětím. Nelze proto v tomto uspořádáni doporučit k následování na školách. Bylo by však možné vyrobit po
můcku, která by pracovala s nižším napětím vyšší frekvence. 

Pokus 3 - Posouvání předmětu vůlí 2 

Popis pokusu: Pokus se provádí až po prozrazení podstaty předchozích dvou experimentů. Umís
tíme nyní kuličku používanou v pokusu 2 na desku stolu, pod kterou jsou zásuvky, nikdo se tedy 
nemůže pod kuličkou skrývat. Podle pokynů se kulička přesouvá k divákům nebo k experimentují-

Obr. 1 

címu. 

Komentář: Protože nyní jde o nefalšovanou telekinezi, 
musí být předvádějící v těsné blízkosti kuličky: za 
stolem. Není zatím tak zdatným psychokinetikem, aby 
ovládal libovolný pohyb kuličky. Jeho psychotronický 
tok energie je kolimovaný, proto zatím dokáže kulič
kou pohybovat jen vpřed a vzad. 

Vysvětlení: Podstata je zřejmá z obr. 1. V horní zásuv
ce je vozík spojený se zadní stěnou zásuvky vhodnou 
pružinou. Od vozíku vede provázek na podlahu (na
příklad klíčovou dírkou po odmontování zámku), tam 
je zakončen vhodně tvarovaným třmenem. Předvádějí-
cí zasune do tohoto třmenu nohu. Postaví se na dru
hou nohu a volnou nohou s třmenem pohybuje vozí

kem podle přání. Na vozíku je umístěn silný magnet, proto při dostatečně pomalých pohybech ku
lička sleduje pohyb vozíku. 

Poznámka: Stejná jako u pokusu 2. Předvádějící by měl mít na sobě plášť a při pokusu by se měl přitisknout 
na hranu stolu aby skryl pohyby nohy. 
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Pokus <4 - Posouvání předmětu vůlí 3 

Popis pokusu: Na stůl se položí tyčka (asi 20 cm dlouhá, průměr 6 až 8 mm), do vzdáleností asi 
15 cm na každou stranu tyče se umístí zarážky (například těžší dřevěné latě, skleněné desky apod.). 
Podle vůle experimentátora, kterou předem sděluje i divákům, se tyč velmi prudce pohybuje od 
jedné zarážky k druhé. 

Komentář: Předměty válcového tvaru, podle originálního zjištění předvádějícího, kumulují předá
vanou mentální energii daleko lépe než předměty kulové. Proto je možná telekineze s tak přesvěd
čivou rychlostí, že je nutné pohyb ovládaného válce omezit zarážkami, jinak by spadl ze stolu. 

váleček zarážky 

Obr. 2 

Pokus 5 - Levitace :1 

Vysvětlení: Vysvětlení je zřejmé z obr. 2. Pod spodní 
deskou stolu je připevněno jádro ve tvaru U od rozklad
ného transformátoru. Na něm je clvka s 300 závity, která 
je napájena jednou z akumulátorových baterií 6 V. 
Proud do cívky lze spínat libovolným ze spínačů. Baterie 
jsou ukryté ve stole, spínače (tlačítkového provedení) 
jsou na podlaze, předvádějící spíná nohou. Je samozřej
mé, že počáteční poloha železného válečku musí být 
mimo rovnovážnou polohu, nejlépe u jedné ze zarážek. 
Sepnutí proudu jsou jen mžiková, aby se válečku udělila 
počáteční rychlost a ten mohl setrvačností přeběhnout 
k druhé zarážce. Druhý zdroj ani druhý spínač není tře
ba instalovat, je to však výhodné pro další pokus. 

Poznámka: K pokusu je opět nutný stůl sahající až k zemi. 

Popis pokusu: Na stůl se umístí váleček, který podle pokynů předvádějícího poskakuje. 

Komentář: Jde o takzvanou impulzní levitaci, při které se tělesu udělí krátkodobý impuls působící 
proti gravitaci. 

Vysvětlení: Pokus se koná ve stejném uspořádání jako na obr. 2. Odstraní se zarážky a místo želez
ného válečku se na stůl položí válcový feritový magnet (z magnetické tabule). Střídavým spínáním 
obou spínačů se neustále přepólovává elektromagnet. Feritový magnet se proto vždy zpočátku od
puzuje (vznese se). Ve vzduchu se přetočí a padne na stůl opačným pólem. 

Poznámka: Jako u pokusu 4. 

Pokus ti - Hmotnostní ekvivalent myšlenkové energie 

Popis pokusu: Na citlivé váhy (nejlépe digitální) se nasype speciální látka z drobných krystalků. 
Hmotnost postupně vzrůstá, aniž by se váhy nebo látka viditelně ovlivňovaly. Za 15 minut může 
například hmotnost vzrůst o 1 gram. 

Komentář: Již před lety odhalil jeden český pedagog a vědec, že myšlenkový energetický tok je 
kvantován. Základní částice myšlenkového toku se nazývají mentiony a pohybují se nadsvětelnou 
rychlostí.1 Přesto splňují Einsteinovu formuli o ekvivalenci energie a hmotnosti: E = m 'e 2. V tomto 
experimentu se používá speciální látka vyrobená podle tajného návodu předvádějícího, která má 
jednu význačnou schopnost: beze zbytku měnit energii mentionů na hmotnost. Dovoluje tedy měřit 
energii vysílanou psychotronikem prostým vážením. Vzroste-li hmotnost o 1 gram za 15 minut, 

představuje to energii 9.1013 J, což odpovídá výkonu 105 MW. Jeden či dva psychotronici by tak 
mohli zajistit energetickou spotřebu celé republiky, navíc výrazně ekologičtěji než jiné formy získá
vání energie. 

1 V této hypotéze nebyl autor myšlenky původní, již Božena Němcová a její chytrá horákyně věděly, že nej
rychlejší na světě je myšlenka. 
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Vysvětlení: Používaná látka je silikagelem, který přijímá vzdušnou vlhkost. Pokus se tedy - na roz
díl od pokusů elektrostatických - daří tím lépe, čím je vzduch vlhčí. 

Poznámka: Silikagel je možné získat ze sáčků, které jsou přibalovány do krabic s elektronickými přístroji. Ně
které silikagely s přijímáním vzdušné vlhkosti mění barvu, což může předvádějící vhodně využít při komentá
ři. SilikageJ je vhodné před pokusem vysušit zahříváním, například nad Ilhovým plamenem kahanu. Do poku
su pak musí být dobře uzavřen. Během tohoto pokusu lze provádět jinou činnost. 

Pokus 7 - Působení živé a mrtvé vody na tok mentionů 

Popis pokusu: Pomocník přinese dvě stejné kádinky (například s objemem 1 litru) s čerstvě připra
venou živou a mrtvou vodu. Ponon-li se zkušební těleso do mrtvé vody, začne po chvíli klesat ke 
dnu. Ponoří-li se pak zkušební těleso do živé vody, potopí se, po chvíli se však vznese k hladině. Po 
opětovném přemístění do mrtvé vody chvíli plave, teprve po chvíli klesne ke dnu. Pokus se několi
krát opakuje. 

Komentář: Živá a mrtvá voda se připravuje elektrolýzou dobré pramenité vody. Liší se pak obsa
hem aniontů a kationtů. Kromě různých léčebných účinků objevil experimentátor také zvláštní 
vlastnosti těchto dvou základních druhů vod: jsou usměrňovačem myšlenkových toků. Mrtvá voda 
dychtivě usměrňuje přenos mentionů z mozku do hmoty v mrtvé vodě ponořené, živá voda naopak 
umožňuje přenos opačný: hmota v ní ponořená se přenáší ve formě mentionů do mozku, který je 
takového přijímání schopen. K efektu přispívá výrazně i fokusace válcového tvaru kapaliny. vý-

--~3 utvory pro Ul11ka]ici 
vzduch po ponoření 

Obr. 3 

balonek 

zátěž, například 

stočený drát 

rovnovážnou polohu stabilní 

sledkem je zvětšování hustoty tělesa ponořeného do mrt
vé vody a naopak pokles hustoty tělesa ponořeného do 
živé vody. 

Vysvětlení: Obě přinesené vody se liší teplotou. Zkušební 
těleso je duté, v jeho vnitřku se skrývá malý balonek na
plněný vzduchem (obr. 3). Celé zkušební těleso je vyvá
ženo přívažky tak, aby jeho hustota odpovídala hustotě 
vody teplé např. 25 o C . Živá voda pak může mít teplotu 

například 40 o C, mrtvá třeba 10 o C . 

Poznámka: Zkušební těleso je vždy před předváděním pokusu 
vyzkoušet a podle stavu nafouknutí balonku upravit zátěž. 

Nevolíme teplotu živé vody větší než 40 o C, prozradila by nás 

pára, navíc diváci jsou nedůvěřiví a mohli by po nás chtít, aby
chom se údajné vody napili. 

Pokus 1:1 - Změna rovnovážné polohy labilní na 

Popis pokusu: Na dřevěnou podložku klade experímentátor postupně 4 kuličky od největší po 
nejmenší, jednu na druhou. Pak zapůjčí kuličku i podložku divákům, aby si pokus také vyzkoušeli. 
Nikomu se nepodaří postavit na sebe ani 2 kuličky. 

Komentář: Jak již bylo naznačeno v pokusu 2, nepatrná mentální energie stačí k ovládání těles 
v rovnováze. Velmi malé psychické úsilí, avšak velkou koordinaci mentálních pokynů vyžaduje 
udržení několika kuliček na sobě. Zkušený psychokinetik, je-li ve formě, udrží v rovnováze na sobě 
4 kuličky. V tak velkém kolektivu diváků se někdy najde někdo, kdo je schopen na sobě udržet 2 
kuličky. Kdyby se našel někdo, kdo by na sobě udržel 3 kuličky, byl by to poloviční zázrak, 4 kulič
ky, při vší skromnosti, udrží jen sám předvádějící. 
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Obr. 4 

Veletrh nápadú učitelů fyziky 

Vysvětlení: Předvádějící staví ocelové (nezmagnetované) kuličky 
na dřevěflou podložku, do níž je z druhé strany zasazen perma
nentní magnet (obr. 4). Přihlížejícím ovšem dá s původními kulič
kami podložku celodřevěnou. 

Poznámka: Kuličky je nutné stavět na sebe velmi opatrně, aby jejich stře
dy tvořily přímku kolmou k podložce. Kuličky totiž drží i v jiných polo
hách, které svým tvarem napoví podstatu triku. Výměna podložek závisí 
na nápaditosti experimentátora. Může například původní podložku skli
dit a pak si teprve "vzpomenout", že slíbil vyzkoušení divákům. 

Pokus 9 - Mentálni ohýbání kovové vidličky 

Popis pokusu: Demonstrátor rozdá mezi diváky několik vidliček různých typů (aluminiové, alpa
kové, ocelové) a vyzve je, aby si zkusili mentální ohýbání, tak známé z televize. Pak vidličky sebere 
(nikomu z diváků se pokus nezdaří) a vybere si náhodně jednu. Slabým třením dvěma prsty vyvolá 
postupně rostoucí deformaci, která může vést až k ohnutí honí části vidličky proti rukojeti o 1800 • 

Komentář: Tento pokus se daří lépe prychotronicky nadaným osobám s fyzikálním a chemických 
vzděláním. Znají totiž strukturu kovu a mohou působit na orientace spinů elektronů a tak uvolňo
vat vazby mezi ionty v krystalové mříži cílevědomě. 

Vysvětlení: Z divákům sebraných vidliček si vybere experimentátor tu, kterou měl jeho pomocník, 
který snahu o deformaci jen předstíral. Tato vidlička (nejvhodnější je kvůli zabarvení alpaková) má 
totiž nahrazenou část rukojeti olovem. Taková vidlička se vyrobí z nějaké staré, již nepoužívané 
vidličky, vyříznutím rukojeti v nejužší části v délce asi 3 cm a její náhradou vletovaným olověným 
válečkem odlitým ve vhodné formě. Olovo je třeba ještě dopilovat a zabrousit tak, aby sledovalo 
původní linii rukojeti. 

Poznámka: Protože olovo velmi rychle oxiduje a jeho šedý zoxidovaný povrch by byl od zbytku vidličky ná
padně odlišný, musíme vždy před pokusem olověnou část vyleštit jemným smirkovým papírem. 

Pokus 10· Myšlenková generace magnetického pole 

Popis pokusu: Předvádějící se nakloní nad velkou magnetku tak, aby jeho mozek byl co nejblíže 
k magnetce, nedotýká se jí však žádnou částí těla. Soustředěným myšlením generuje magnetické 
pole výrazně silnější než magnetické pole Země, a tím donutí magnetku k pohybu. Při zvlášť vel
kém soustředění se podaří magnetku roztočit. 

Komentář: V Danikenovských filmech mUžeme vidět záběry Rusky, která otáčí magnetkou. Věro
hodnost mentálního generování magnetického pole oslabuje to, že dotyčná při pokusu pohazuje 
hlavou. Malomyslní pak mohou tvrdit, že má zmagnetovaný ocelový zub. Aby se v předváděném 
pokusu zabránilo podobnému podezření, experimentátor se vůbec nebude hýbat, dokonce ani ne
bude mluvit. 

Vysvětlení: Při zdvihání magnetky (užívám staré tangentové buzoly), která je před experimentem 
postavena na zemi za demonstračním stolem, si předvádějící vsune do úst silný malý permanentní 
magnet. Otáčí ho jazykem (není ani tak důležitá blízkost mozku a magnetky jako úst a magnetky). 
Přizpůsobí-li vhodně frekvenci otáčení magnetu v ústech mechanickým vlastnostem magnetky, 
může ji i roztočit. 

Poznámka: Podstatu tohoto pokusu je vhodné včas po předvedení prozradit nebo magnet vyndat včas z úst, 
hrozí jeho spolknutí, případně prozrazení zkreslenou řečí. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Inteligentní miřicí (e«lnolka vyuiivaiid zvukovou karlu 

(varianta pro Zl, 
Josef Petřfk, Pedagogická fakulta zču Plzeň 

Umožňuje realizaci prakticky veškerých měření se základními elektrickými veličinami ať stejno
směrnými nebo střídavými, jak žáky ve formě laboratorních cvičení, tak i vyučujícími ve formě de
monstračních experimentů ve výuce fyziky na základních školách. 

Elektrické parametry a možnosti zařízení byly voleny tak, aby bylo možné vykonávat všechna mě
ření bez nutnosti jakýchkoliv přídavných zařízení včetně zdrojů. 

Jednotka, která se zasune do obvykle jedné z prázdných pozic vedle CD ROM a jejíž přední panel je 
na následujícím obrázku, umožňuje následující funkce: 

1. bezpotendálové digitální i analogové měření stejnosměrného i střídavého proudu (j::: 50 Hz) 
do 0,5 A s přesností 1 %, bez nutnosti jakékoliv volby režimu měření uživatelem. 

2. bezpotenciálové digitální i analogové měření stejnosměrného i střídavého napětí (j:: 50 Hz) do 
5 V s přesností 1 % (Rj = 100 kQ ), opět bez nutnosti jakékoliv volby režimu měření uživatelem. 

3. Obsahuje zdroj střídavého napětí s frekvencí 50 Hz, programově regulovatelnou amplitudou 
v rozsahu O až 1 V a proudovým odběrem do 300 mA. 

4. Dále obsahuje zdroj nastavitelného a současně analogově i digitálně měřeného stejnosměrného 
napětí O až + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA. 

5. Obsahuje zdroj pevného napětí + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA . 

o 
F1A 

.. ~ .~"v ... 
o,~ maxO,31li o 

f 

F 500 mA 

Žákovské programové vybavení na následujícím obrázku umožňuje současné bezpotenciálové 
analogové i digitální měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu a bud výstupního napětí 
regulovatelného stejnosměrného zdroje, nebo nastavení i indikaci amplitudy zdroje střídavého na
pětí. 

režim stejnosměrného měření režim střídavého měření 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Inteligentní milicí i.dnotka vyutívaiící zvukovou kartu 

(varianta pro Zl) 
Josef Petřfk, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň 

Umožňuje realizaci prakticky veškerých měření se základními elektrickými veličinami ať stejno
směrnými nebo střídavými, jak žáky ve formě laboratorních cvičení, tak i vyučujícími ve formě de
monstračních experimentů ve výuce fyziky na základních školách. 

Elektrické parametry a možnosti zařízení byly voleny tak, aby bylo možné vykonávat všechna mě
ření bez nutnosti jakýchkoliv přídavných zařízení včetně zdrojů. 

Jednotka, která se zasune do obvykle jedné z prázdných pozic vedle CD ROM a jejíž přední panel je 
na následujícím obrázku, umožňuje následující funkce: 

1. bezpotenciálové digitální i analogové měření stejnosměrného i střídavého proudu if = 50Hz) 
do 0,5 A s přesnosti 1 %, bez nutnosti jakékoliv volby režimu měření uživatelem. 

2. bezpotenciálové digitální i analogové měření stejnosměrného i střídavého napětí if = 50 Hz) do 
5 V s přesností 1 % (R; = 100 kn), opět bez nutnosti jakékoliv volby režimu měření uživatelem. 

3. Obsahuje zdroj střídavého napětí s frekvencí 50 Hz, programově regulovatelnou amplitudou 
v rozsahu O až 1 Va proudovým odběrem do 300 mA. 

4. Dále obsahuje zdroj nastavitelného a současně analogově i digitálně měřeného stejnosměrného 
napětí O až + S V s proudovým odběrem do 300 mA. 

5. Obsahuje zdroj pevného napětí + S V s proudovým odběrem do 300 mA. 

o 
Jl 'd'~ 
O':.:J... max 0,3 /Ii. o 

f 

F1A F 500 mA 

Žákovské programové vybavení na následujícím obrázku umožňuje současné bezpotenciálové 
analogové i digitální měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu a bud výstupního napětí 
regulovatelného stejnosměrného zdroje, nebo nastavení i indikaci amplitudy zdroje střídavého na
pětí. 

režim stejnosměrného měřeni režim střldavého měřeni 
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Veletrh nápadu učitelů fyziky 

Poznámka: Bezpotenciálové současné měření napětí a proudu znamená, že je možné zapojit jak voltmetr, tak 
ampérmetr do jakéhokoliv místa elektrického obvodu. Mnoho elektronických přístrojů, jako některé měřicí 
karty do počítačů nebo např. dvoukanálový osciloskop, umožňují sice současně měřit dvě i více napětí, ale 
musí mít všechna (a mnohdy i zdroj) jeden společný vodič. Např. pokud zdroj, ampérmetr a voltmetr mají 
společný (nulový) vodič, musí být zapojeny podle obrázku vlevo. Nelze zapojit ampérmetr tak, jako ukazuje 
obrázek vpravo. To umožňuje až bezpotenciálová varianta. 

I učitelská varianta programového vybavení na dalším obrázku používá stejnou měřicí jednotku a 
umožňuje stejné funkce jako předchozí žákovská varianta. Je však vybavena složitějším programo
vým vybavením umožňujícím automatickou změnu velkých stupnic ampérmetru a voltmetru 
v závislosti na velikosti měřené veličiny, volbou analogového nebo digitálního zobrazení libovolné 
z měřených veličin. Velké, zcela automaticky se měnící stupnice umožňují i bez projekčního zaříze
ní sledování měření všemi žáky ve třídě. Následující obrázek ukazuje režim analogového měření 
stejnosměrných veličin. 

Další obrázek ukazuje režím digitálního měření střídavého proudu a napětí střídavého zdroje 
s frekvencí 50 Hz a režim analogového měření stejnosměrného napětí. 

Předpokládaná cena jednoho žákovského programového vybavení pro ZŠ i SŠ je 300 Kč. 

Předpokládaná cena učitelského programového vybavení je 400 Kč. 

Při více instalacích než 5 je cena všeho žákovského programového vybavení 1 500 Kč. 

V časopise Školská fyzika vyjdou návody na zhotovení měřicích jednotek. 

Předpokládaná cena jedné měřicí jednotky pro ZŠ je 1 000 Kč, pro SŠ 1 200 Kč. 

Pro jen střídavá měření a jen pro ZŠ bez galvanického oddělení je cena měřicí jednotky 200 Kč. 
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Veletrh ndpadll učitelll fyziky 

Inteligentní měřicí iednotka uiívaiící zvukovou kartu PCI 128 

(varianta pro Sl) 
losef Petffk, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň 

Umožňuje realizaci velkého množství měření se základními elektrickými veličinami ať stejnosměr
nými nebo střídavými, jak žáky ve formě laboratorních cvičení, tak i vyučujícími ve formě demon
stračních experimentů ve výuce fyziky i odborných předmětů např. na středních průmyslových 
školách. 

Elektrické parametry a možnosti zařízení byly voleny tak, aby bylo možné vykonávat všechna mě
ření bez nutnosti jakýchkoliv přídavných zařízení včetně zdrojů. 

Na přání je možné za příplatek 300 Kč dodat s přesnými bočníky a napěťovými děliči. 

Jednotka, která se zasune do obvykle jedné z prázdných pozic vedle CD ROM a jejíž přední panel je 
na následujícím obrázku, umožňuje následující funkce: 

1. Bezpotenciálové digitální i analogové volitelné měření stejnosměrného nebo střídavého proudu 
do 0,5 A s přesností 1 %, případně inteligentní zobrazení časového průběhu střídavých proudů. 

2. Bezpotenciálové digitální i analogové volitelné měření stejnosměrného nebo střídavého napětí 
do 5 V s přesností 1 % (Rj = 100 kQ ), případně inteligentní zobrazení časového průběhu střída
vých napětí (lze současně zobrazit časové průběhy napětí i proudů). 

3. Obsahuje zdroj střídavého napětí s nastavitelnou frekvencí v rozsahu 20 Hz až 1 kHz digitálně 
zobrazovanou, regulovatelnou a současně analogově i digitálně indikovanou efektivní hodno
tou harmonického napětí v rozsahu O až 3 V, s proudovým odběrem do 300 mA. 

4. Dále obsahuje zdroj nastavitelného a současně analogově i digitálně měřeného stejnosměrného 
napětí O až + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA. 

5. Obsahuje zdroj pevného napětí + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA. 

6""O~' 
+ st + st + Oai+5V + 

Oat3V I maxo.3~ O 
o Hz-1 kHz -'-- / I o 

F 1 A F 500 mA 

Žákovské programové vybavení pro střední školy v režimu měření stejnosměrných veličin je shod
né s dříve uvedenou variantou ZŠ. Při režimu měření se střídavými elektrickými veličinami přepí
nače na měřicí jednotce musí být přepnuty do polohy st a program umožňuje navíc nastavovat ne
jen amplitudu střídavého zdroje, ale i frekvenci. 

Pro rychlejší počítače lze i pro žákovská měření používat následující upravené učitelské programy: 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Inteligentní měřici jednotko uiivoiid zvukovou karlu PCI 128 

(varianta pro SŠ) 
Josef Petřfk, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň 

Umožňuje realizaci velkého množství měření se základními elektrickými veličinami ať stejnosměr
nými nebo střídavými, jak žáky ve formě laboratorních cvičení, tak i vyučujícími ve formě demon
stračních experimentů ve výuce fyziky i odborných předmětů např. na středních průmyslových 
školách. 

Elektrické parametry a možnosti zařízení byly voleny tak, aby bylo možné vykonávat všechna mě
ření bez nutnosti jakýchkoliv přídavných zařízení včetně zdrojů. 

Na přání je možné za příplatek 300 Kč dodat s přesnými bočníky a napěťovými děliči. 

Jednotka, která se zasune do obvykle jedné z prázdných pozic vedle CD ROM a jejíž přední panel je 
na následujícím obrázku, umožňuje následující funkce: 

1. Bezpotenciálové digitální i analogové volitelné měření stejnosměrného nebo střídavého proudu 
do 0,5 A s přesností 1 %, případně inteligentní zobrazení časového průběhu střídavých proudů. 

2. Bezpotendálové digitální i analogové volitelné měření stejnosměrného nebo střídavého napětí 
do 5 V s přesností 1 % (Ri = 100 kQ ), případně inteligentní zobrazení časového průběhu střída
vých napětí (lze současně zobrazit časové průběhy napětí i proudů). 

3. Obsahuje zdroj střídavého napětí s nastavitelnou frekvencí v rozsahu 20 Hz až 1 kHz digitálně 
zobrazovanou, regulovatelnou a současně analogově i digitálně indikovanou efektivní hodno
tou harmonického napětí v rozsahu O až 3 V, s proudovým odběrem do 300 mA. 

4. Dále obsahuje zdroj nastavitelného a současně analogově i digitálně měřeného stejnosměrného 
napětí O až + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA. 

5. Obsahuje zdroj pevného napětí + 5 V s proudovým odběrem do 300 mA. 

~""O"J;' 
+.t +-st + OaŽ+5V" 

...L~"1 O o 
F 1 A F 500 mA 

Žákovské programové vybavení ero střední školy v režimu měření stejnosměrných veličin je shod
né s dříve uvedenou variantou ZS. Při režimu měření se střídavými elektrickými veličinami přepí
nače na měřicí jednotce musí být přepnuty do polohy st a program umožňuje navíc nastavovat ne
jen amplitudu střídavého zdroje, ale i frekvenci. 

Pro rychlejší počítače lze i pro žákovská měření používat následující upravené učitelské programy. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Učitelská varianta programového vybavení na dalším obrázku používá stejnou méřicí jednotku a 

umožňuje stejné funkce jako předchozí žákovská varianta. Navíc umožňuje podobně jako žákovská 
varianta digitální zobrazení i frekvence generátoru, jak je vidět na dalším obrázku. 

Někdy je vhodné použití jen jednoho přístroje. Na dalším obrázku je jeden z možných režimů další-

ho programového vybavení umožňující současné měření střídavého proudu a jeho frekvenci. 
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Veletrh nápadtl učiteM fyziky 

Demonstrační měflcf pflstroi skoro zadarmo 
Peter Žilavý, Matematicko-Jyzikálnf fakulta, UK Praha 

Nepostradatelné místo mezi pomůckami pro výuku fyziky má demonstrační měřicí přístroj. Na na
šich školách se ještě v hojném počtu vyskytují dosluhující starší demonstrační měřidla z produkce 
Metry Blansko, které jen pomalu nahrazují finančně těžko dostupné přístroje novější produkce. Sou
časně se na školách začínají objevovat levné multimetry, které jsou vhodné pro žákovská měření, ale 
jsou zcela nepoužitelné pro demonstrační experimenty. Proto vznikla myšlenka využití "zbytků" 
starých měřidel ve spojení s běžně dostupným multimetrem. Takto vzniklý měřicí přístroj bude mít 
všechny výhodné vlastnosti současného multimetru (vysoký vstupní odpor voltmetru, zanedbatelný 
vnitřní odpor ampérmetru, rozsahy pro měření napětí, proudu a odporu přes mnoho řádů). Velice 
výhodnou vlastností, zvláště pro použití ve škole, je ochrana proti napěťovému i proudovému přetí
žení. . 

Princip činnosti spočívá ve využití starého demonstračního měřidla (přesněji pouze jeho měřicího 
systému) jako další zobrazovací jednotky multimetru. Multimetr je tedy doplněn o převodník napětí 
obou polarit 0-200 mV na proud 0-5 mA (5 mA pro plnou výchylku ručičky demonstračního mě-
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nuly 

Kalibrace 
.....,; ........... -....., 

Napěťová 
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Demonstrační 

měřidlo 

řidla). Důležitou vlastností převodníku je jeho vysoký vstupní odpor řádově 1012 n, který nezatěžuje 
dělič multimetru. Převodník je dále doplněn o elektrické nastavení nulové polohy ručičky (potenci
ometr) a elektrické nastavení ručičky do středu stupnice (spínač). Toto doplnění nahrazuje původní 
fjiž často nefunkční) mechanické nastavování polohy ručičky. Vzhledem k rozptylu citlivostí měři
cích systémů různých demonstračních měřidel je převodník doplněn ještě o jednoduchou kalibraci. 
Po předchozím nastavení nuly a sepnutí spínače pro přesun ručičky do středu stupnice se dalším 
potenciometrem nastaví její poloha přesně na střed stupnice. Jelikož se nastavení ručičky na střed 
realizuje vnitřně přičtením napětí z přesné napěťové reference, převodník a měřicí systém se takto 
jednoduše a rychle okalibruje. Toto řeší problém s nekompatibilitou některých rozsahů (např. 3 V) 
se všemi kusy měřidel. Převodník je zvláštní přístroj - krabička - o rozměrech 90 mm x 35 mm x 
80 mm a je napájen běžným síťovým nestabilizovaným adaptérem 9 Važ 12 V fjednodušší a levnější 
mechanická konstrukce, odpadá starost o baterie). 

Praktická realizace spočívá v úpravě multimetru, sestavení převodníku a případné úpravě demon
stračního měřidla. Úprava multimetru spočívá v nalezení místa vstupu do jeho digitální zobrazovací 
jednotky. Obvykle to bývá menší problém, než najít vhodné místo pro umístění konektoru (napří
klad typu cinch) na krytu multimetru. Úprava měřidla není nutná, pokud je měřidlo v pořádku, 
převodník se k němu připojí standardně při použití stejnosměrného rozsahu 3 V. V případě poško
zeného konektoru pro připojování rozsahů měřidla, případně nefunkčních či neexistujících rozsahů, 
je potřebné vyvést přívod k měřicímu systému na zvlášní konektor (např. cinch). Taková úprava 
neovlivní původní funkci měřidla - bude použitelné i ve spojení s multimetrem i původníIn způso
bem. Stupnice (rozsahy) na demonstračníIn měřidle se při přepínání rozsahů na multimetru nevy
měňují, měřidlo se doplní kartičkou s příslušným přepočítávacím koeficientem a jednotkou, napří
klad x 10 V, x 100 I1A apod. 
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Veletrh nápadtl učitelů fyziky 

Demonstrační měřici přlslrol skoro zadarmo 
Peter Žilavý, Matematicko-Jyzikálnf fakulta, UK Praha 

Nepostradatelné místo mezi pomůckami pro výuku fyziky má demonstrační měřicí přístroj. Na na
šich školách se ještě v hojném počtu vyskytují dosluhující starší demonstrační měřidla z produkce 
Metry Blansko, které jen pomalu nahrazují finančně těžko dostupné přístroje novější produkce. Sou
časně se na školách začínají objevovat levné multimetry, které jsou vhodné pro žákovská měření, ale 
jsou zcela nepoužitelné pro demonstrační experimenty. Proto vznikla myšlenka využití "zbytku" 
starých měřidel ve spojení s běžně dostupným multimetrem. Takto vzniklý měřicí přístroj bude mít 
všechny výhodné vlastnosti současného multimetru (vysoký vstupní odpor voltmetru, zanedbatelný 
vnitřní odpor ampérmetru, rozsahy pro měření napětí, proudu a odporu přes mnoho řádů). Velice 
výhodnou vlastností, zvláště pro použití ve škole, je ochrana proti napěťovému i proudovému přetí
ženÍ. 

Princip činnosti spočívá ve využití starého demonstračního měřidla (přesněji pouze jeho měřicího 
systému) jako další zobrazovací jednotky multimetru. Multimetr je tedy doplněn o převodník napětí 
obou polarit 0-200 m V na proud 0-5 mA (5 mA pro plnou výchylku ručičky demonstračního mě-
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řidla). Důležitou vlastností převodníku je jeho vysoký vstupní odpor řádově 1012 Q, který nezatěžuje 
dělič multimetru. Převodník je dále doplněn o elektrické nastavení nulové polohy ručičky (potenci
ometr) a elektrické nastavení ručičky do středu stupnice (spínač). Toto doplnění nahrazuje původní 
(již často nefunkční) mechanické nastavování polohy ručičky. Vzhledem k rozptylu citlivostí měři
cích systémťi. různých demonstračních měřidel je převodník doplněn ještě o jednoduchou kalibraci. 
Po předchozím nastavení nuly a sepnutí spínače pro přesun ručičky do středu stupnice se dalším 
potenciometrem nastaví její poloha přesně na střed stupnice. Jelikož se nastavení ručičky na střed 
realizuje vnitřně přičtením napětí z přesné napěťové reference, převodník a měřic! systém se takto 
jednoduše a rychle okalibruje. Toto řeší problém s nekompatibilitou některých rozsahů (např. 3 V) 
se všemi kusy měřidel. Převodník je zvláštní přístroj - krabička - O rozměrech 90 mm x 35 mm x 
80 mm a je napájen běžným síťovým nestabilizovaným adaptérem 9 V až 12 V Gednodušši a levnější 
mechanická konstrukce, odpadá starost o baterie). 

Praktická realizace spočívá v úpravě multimetru, sestavení převodníku a případné úpravě demon
stračního měřidla. Úprava multimetru spočívá v nalezení místa vstupu do jeho digitální zobrazovací 
jednotky. Obvykle to bývá menší problém, než najít místo pro umístění konektoru (napří
klad typu cinch) na krytu multimetru. Úprava měřidla není nutná, pokud je měřidlo v pořádku, 
převodník se k němu připojí standardně při použití stejnosměrného rozsahu 3 V. V případě poško
zeného konektoru pro připojování rozsahů měřidla, případně nefunkčních či neexistujících rozsahů, 
je potřebné vyvést přívod k měřicímu systému na zvlášní konektor (např. cinch). Taková úprava 
neovlivní původní funkci měřidla - bude použitelné i ve spojení s multimetrem i původním způso
bem. Stupnice (rozsahy) na demonstračním měřidle se při přepínání rozsahů na multimetru nevy
měňují, měřidlo se doplní kartičkou s příslušným přepočítávacím koeficientem a jednotkou, napří
klad x 10 V, x 100 J.tA apod. 
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Veletrh nápadii učitelii fyziky 

V případě zájmu o hotový převodník se síťovým adaptérem, případně jeho stavbu, o úpravu Vašeho 
multimetru či dodání nového upraveného multiiuetru, kontaktujte prosím autora: 

Peter Žilavý, EXACT, Vítkova 1007, 390 01 Tábor 

Tel. 0361/251458,0602/822831, 

případně na adrese KDF MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

Tel. 02/21911204, 21911233. 

Provedeme taktéž případnou opravu a úpravu demonstračních měřidel i jiných elektronických pří
strojů a pomůcek používaných při výuce fyziky na všech typech škol. 
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Veletrh nápadu učitelu fyziky 

Tepelný motor 
Martin Šaroch (vyuč. Marta Červinková Marta), ZŠ Zlonice, okr. Kladno 

Pomůcky: 2 stojany, láhev s uzávěrem, 2 sklenice, 3 hadičky, konvice na ohřátí vody, trojitý roz
vaděč vody (je z bezinek), podložka na odkapávání vody, obarvená voda 

Provedení: Pokus sestavíme podle obrázku. Uzávěr od láhve musíme co nejpevněji utáhnout. Láhev 
polijeme teplou vodou. Zaškrtíme ohnutím hadičku, která vede k horní sklenici a polijeme láhev 
studenou vodou. Z dolní sklenice se do láhve nasává voda. 

Opět zaškrtíme hadičku vedoucí tentokrát k dolní sklenici. Pustíme na láhev teplou vodu a voda 
z láhve vystřikuje do horní sklenice. 

Vysvětlení: Tepelné motory pracují na principu střídání ohřívání a ochlazování vzduchu. 

Poznámka: Prvním tepelným motorem byla parní pumpa Angličana Thomase Saveryho z r. 1706. 
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Veletrh nápadu učitelu fyziky 

Dobrovolné domácí úkoly z fyziky 
Irena Koudelková, ZŠ Červený Vrch, Alžírská 680, Praha 6 

Již od roku 1991 učím fyziku podle projektu Heuréka. Snažím se fyziku žákům nepředkládat, ale 
vést je k tomu, aby si její základní poznatky a zákonitosti objevili sami na základě vlastních experi
mentů. Důležitou součástí výuky jsou i dobrovolné domácí úkoly. Děti doma konstruují různé pří
stroje, řeší problémy, provádějí různé pokusy apod. 

Některé zajímavé nápady a konstrukce žáků 6. třídy zde uvádím: 

Prskavkové hodiny (autorka Adéla Lukášová): 

Před Vánoci se prodávají svíčky spojené dlouhým knotem. Vezměte dvě dvojice takto spojených 
svíček, jejich knoty zamotejte a svíčky postavte na podložku přibližně do čtverce. Do uzlu, utvoře
ného knoty ve středu čtverce, dejte prskavku. K podložce ji můžete připevnit třeba modelínou. Prs
kavku zaražte také do každé svíčky (do různých výšek). Tím máte připraveny prskavkové hodiny
bohužel však jen na jedno použití. Zapalte prostřední prskavku. Od ní pak chytnou knoty svíček a 
po příslušném odhoření svíček začnou hořet zbývající prskavky. 

Přesýpací hodiny se světelnou signalizací a možností regulace doby (autor Vojta Ra
biňák): 

Jedná se o mimořádně originální konstrukci přesýpacího budíku či tzv. "minutky". Základní sou
částí těchto hodin je vahadlo, kde na jednom rameni je zátěž, na druhém konci je nádoba, do které 
padá písek ze zásobníku vhodným způsobem připevněného nad ní. Změnou zátěže se snadno změ
ní požadovaná naměřená doba. Po nasypání potřebného množství písku se vahadlo převáží a tím se 
spojí kontakt mezi baterií a žárovkou. Rozsvícení žárovky signalizuje uplynutí požadované doby. 
Kalibraci hodin s různou zátěží je možné provést bud experimentálně nebo výpočtem. 

Bimetalový indikátor teploty, případně i teploměr (autor Adam Felcman): 

Bimetalový pásek je možné vyrobit tak, že se snýtují měděný a železný plíšek (stačí délka asi 7 cm). 
Tento pásek dále opatřete na jedné straně šroubkem. Opačný konec pásku připevněte na dřevěný 
špalík. Na protilehlou stěnu špalíku připevněte libovolný kovový pásek, který bude také ukončen 
šroubkem. Tyto šroubky jsou nastaveny proti sobě tak, aby při zahřátí a ohnutí bimetalu došlo mezi 
nimi k vodivému kontaktu. Na dřevěný špalík ještě upevněte baterii, svítivou diodu s ochranným 
odporem a vodiče, které vše spojí do obvodu. 

stavěcí -............ 
šroubek ---... o(i~l-n-----~~~""""'J'7:77~'7] 

bimetal 

Při zahřátí se bimetalový pásek prohne, dotknou se oba protilehlé šroubky, sepne se elektrický ob
vod a rozsvítí se dioda. Citlivost se dá regulovat stavěcím šroubkem na pevném pásku. Stejným 
způsobem by se dala udělat i kalibrace velmi citlivého teploměru. 

Při upevňování bimetalového pásku na špalík je třeba zkontrolovat jeho správné nastavení, aby se 
při zahřátí ohýbal směrem ke stavěcímu šroubku. Při opačném upevnění je možné stejné zařízení 
použít jako rozpínací kontakt. 
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Veletrh ndpadů učitelů fyziky 
Model parnfho stroje z Merkuru (autor Martin Pokorný): 

Tuto složitou konstrukci se nebudu pokoušet podrobně popisovat, bylo by to vehni obtížné. Autor 
sestavil svůj stroj ze stavebnice Merkur, kromě pístu a setrvačníku má jeho model i ventil 
k demonstraci přerušování přívodu páry. Pohon pístu je zatím ruční, možná, že příští rok bude na 
Veletrhu nápadů předveden skutečně parní stroj. 

Demonstrace tlaku vzduchu 

K poslednímu výrobku je třeba přidat komentář. Děti doma řešily problém, jak to udělat, aby měly 
vzduchem nafouknutý balonek, který je přitom otevřený (nezavázaný). Vymyslely, že je třeba snížit 
tlak v okolí balonku a ústí balonku nechat v prostoru s normálním tlakem (samozřejmě, že jejich 
formulace byla jiná). K demonstraci jsem pak použila skleněnou láhev s výpustným ventilem. Tu 
jsem naplnila vodou, na hrdlo navlékla balonek a vypouštěla vodu. Během vytékání vody se balo
nek uvnitř lahve nafukuje okolním vzduchem. Po skončení experimentu jsem dětem řekla, že pokud 
chtějí, mohou vyrobit učební pomůcku k tomuto pokusu, neboť láhev mám půjčenou od chemiků a 
musím ji vrátit. 

Několik dětí skutečně různé přístroje vyrobilo. Nejlépe se osvědčila pevná PET láhev (vratná od 
Coca-Coly), která je u dna provrtaná a do díry je vzduchotěsně vlepená delší gumová hadička 
s tlačkou. Běžné PET láhve nedoporučuji, protože se zmáčknou tlakem okolního vzduchu dříve, než 
se pořádně nafoukne balonek. 

Děti (nejen šesťáci) během roku vyráběly i siloměry, hustoměry, váhy, hudební nástroje a mnoho 
dalších zajímavých věcí, to už by ale přesahovalo rozsah tohoto příspěvku. Pokud by Vás projekt 
Heuréka zajímal, napište a přijeďte se podívat - k nám do školy nebo k některému z dalších učitelů 
po celé republice, kteří podle něj pracují. 
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Veletrh nápadit učitelů fyziky 

Zajímavé pokusy 
Stanislav Lánský, ZŠ Brankovice 

Beztížný stav 

Pomůcky: baterie 9 V, tenká gumička, izolepa, plastová válcová krabička, zdroj zvuku (např. sirénka 
typu KPE 212A) 

Provedení: S pojmem beztížný stav se na základní škole setkáváme v učivu o astronomii. Žáci se 
někdy ptají, proč se předměty v družicích volně "vznášejí". V beztížném stavu na tělesa nepůsobí 
tíhová síla. Např. v kapalině nepůsobí hydrostatický tlak apod. 

Bez náročných pomůcek můžeme tělesa uvést do beztížného stavu i v laboratorních podmínkách. 
V beztížném stavu je těleso při šikmém, svislém i vodorovném vrhu, při volném pádu. 

Názorně lze demonstrovat beztížný stav pomocí jednoduchých pomůcek. Čtyři varianty udává 
např. E. Svoboda a kol. (Pokusy z fyziky na střední škole I, Prometheus 1997). Běžně jsou k dostání i 
některé pomůcky (např. klec se závažím na pružině). 

Do víka válcové plastové krabičky upevníme zdroj zvuku. Pomocí izolepy připevníme pod zdroj 
baterii 9 V zavěšenou vhodně pod sirénkou na tenkých gumičkách. Gumičky jsou před pádem na
tahovány závažím (baterií). Soustavu pustíme z výšky a necháme ji volně padat. Před pádem na 
zem ji zachytíme (rukou nebo pomocí provázku). 

Vysvětlení: Po spuštění se soustava pohybuje volným pádem - je proto v beztížném stavu. Na těle
sa působí pouze síly pružnosti, gumička přestane být napnuta a obvod se uzavře. V době volného 
pádu tedy slyšíme zvuk sírénky. Místo akustické signalizace proudu můžeme též použít světelnou 
(žárovku). 

Vir 

Pomůcky: sklenice od kávy 200 g, ocelová tyčinka (délka je o několik milimetrů menší než vnitřní 
průměr sklenice), silný permanentní magnet, akumulátorová vrtačka, voda, malé tělísko (kousek 
korku) 

Provedení: Do válcové sklenice vložíme ocelovou tyčinku a nalijeme asi do poloviny vodu. Pod 
dnem uvedeme plynule do otáčivého pohybu pomocí akumulátorové vrtačky silný magnet. Ve 
sklenici se vytvoří vír. 

Vysvětlení: Vznik víru způsobuje řízený krouživý pohyb ocelové tyčinky. Tyčinka je poháněna 
zvenku magnetem. Míchadlo vhání kapalinu ke stojící stěně, přitom kapalina je u stěny vytlačována 
nahoru. Díky přitažlivosti Země se kapalina vose válce neustále propadá na střed míchadla (ten je 
v klidu). Současně dole se točící tyčinka a kapalina strhává do otáčivého pohybu vrstvu kapaliny 
nad sebou. Ta další a další. Kapalina při dostačujících otáčkách strhává s sebou vzduch. Ve středu 
sklenice vzniká otáčející se závitnicová díra - vír. Rychlost kapaliny je největší II osy (u stěn působí 
tření). Při zániku se projeví setrvačnost kapaliny - vír zaniká postupně. 

Vlastnost víru lze dobře pozorovat na malém tělísku - je strháváno dolů do osy. 

Literatura 

[1] Svoboda E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole I, Prometheus, Praha 1997. 

[2J Technický naučný slovník, SNTL, Praha 1986. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Model vodního kola lako alternátor 
Karel Lejner, Základní škola Komenského nám., Slavkov u Brna 

Sestavení pokusu: 

K ose modelu vodniho kola přilepíme dva feritové kotoučky. Způsob provedení je na obrázku. Osa 
spočívá na okrajích plechové nádobky s odtokovým otvorem. Cívka s jádrem 600 závitů je ze školní 
žákovské soupravy. Je uložena na dřevěném špalíku, do kterého jsou vyřezány tři drážky. Jedna 
umožňuje posuv cívky po plechovém okraji, a tím i změnu její vzdálenosti od rotujících feritů, daiší 
dvě slouží k upevnění cívky na špalíku. Vodní kolo (turbínu) roztáčí proud vody z hadice spojené 
s plastovou lahví upevněnou na stojanu. Výšku plastové lahve nad turbínou (spád) lze měnit. Aby 
nebyla velká spotřeba vody a pokus mohl pokračovat nepřetržitě, tak vodu čerpáme z větší foto
misky zpět do plastové lahve vzduchovacím motorkem. Vytvoříme tak uzavřený okruh. 

Provedení pokusu: 

Plastovou láhev naplníme vodou a uvolníme průtok. Turbína roztáčí magnet z feritových kotoučků. 
Změny magnetického pole indukují na svorkách cívky střídavé napětí. To můžeme indikovat měři
cím přístrojem s nulou uprostřed. Při malém průtoku je frekvence střídavého proudu malá, a tak 
můžeme sledovat výchylky ručky na obě strany. Při větších otáčkách ručka kmitá s větší frekvenci, 
ale s menší amplitudou. Učinnost zařízení můžeme měnit změnou vzdálenosti cívky od rotujícího 
magnetu. Sílu magnetu zvětšíme přidáním dalších feritových kotoučků. Změnami podmínek do
sáhneme i změny výkonu, který je ovšem tak malý, že se nerozsvítí ani žárovka, ani LED dioda. 
Větší účinnosti i výkonu dosáhneme alternátorem z jízdního kola. Hlavici alternátoru oblepíme pás
kem gumy a vsuneme do hrdla plastové lahve, kterou upravíme na větrné kolo tak, že vystřihneme 
po jejím obvodu neúplná obdélníková okénka a odchlípením plastu vytvoříme lopatky. Proud 
vzduchu z fénu roztočí náš větrník, a tím i alternátor. Můžeme znovu ukázat střídavý proud malé 
frekvence. Při silnějším proudu vzduchu získáme z našeho alternátoru větší napětí a výkon. Teď již 
rozsvítíme jednu nebo i více LED diod. 

Poznámka: Model vodního kola jsem použil z kdysi ústředně dodávané soupravy polské výroby. Shora popi
sovanou úpravou lze tuto mnohdy již odloženou pomůcku znovu využívat, a to k vysvětlení vzniku střídavé
ho proudu. 
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Model vodního kola iako alternátor 
Karel LeJner, Základnf škola Komenského nám., Slavkov u Brna 

Sestavení pokusu: 

K ose modelu vodnfho kola přilepíme dva feritové kotoučky. Způsob provedení je na obrázku. Osa 
spočívá na okrajích plechové nádobky s odtokovým otvorem. Cívka s jádrem 600 závitů je ze školní 
žákovské soupravy. Je uložena na dřevěném špalíku, do kterého jsou vyřezány tři drážky. Jedna 
umožňuje posuv cívky po plechovém okraji, a tím i změnu její vzdálenosti od rotujících feritů, další 
dvě slouží k upevnění cívky na špalíku. Vodní kolo (turbÚlu) roztáčí proud vody z hadice spojené 
s plastovou lahví upevněnou na stojanu. Výšku plastové lahve nad turbÚlou (spád) lze měnit. Aby 
nebyla velká spotřeba vody a pokus mohl pokračovat nepřetržitě, tak vodu čerpáme z větší foto
misky zpět do plastové lahve vzduchovacím motorkem. Vytvoříme tak uzavřený okruh. 

Provedení pokusu: 

Plastovou láhev naplníme vodou a uvolníme průtok. TurbÚla roztáčí magnet z feritových kotoučků. 
Změny magnetického pole indukují na svorkách cívky střídavé napětí. To můžeme indikovat měři
cím přístrojem s nulou uprostřed. Při malém průtoku je frekvence střídavého proudu malá, a tak 
můžeme sledovat výchylky ručky na obě strany. Při větších otáčkách ručka kmitá s větší frekvencí, 
ale s menší amplitudou. Učinnost zařízení můžeme měnit změnou vzdálenosti cívky od rotujícího 
magnetu. Sílu magnetu zvětšíme přidáním dalších feritových kotoučků. Změnami podmínek do
sáhneme i změny výkonu, který je ovšem tak malý, že se nerozsvítí ani žárovka, ani LED dioda. 
Větší účinnosti i výkonu dosáhneme alternátorem z jízdnfho kola. Hlavici alternátoru oblepíme pás
kem gumy a vsuneme do hrdla plastové lahve, kterou upravíme na větrné kolo tak, že vystřihneme 
po jejím obvodu neúplná obdélníková okénka a odchlípením plastu vytvoříme lopatky. Proud 
vzduchu z fénu roztočí náš větrník, a tím i alternátor. Můžeme znovu ukázat střídavý proud malé 
frekvence. Při silnějším proudu vzduchu získáme z našeho alternátoru větší napětí a výkon. Teď již 

r rozsvítíme jednu nebo i vice LED diod. 

Poznámka: Model vodního kola jsem použil z kdysi ústředně dodávané soupravy polské výroby. Shora popi
sovanou úpravou lze tuto mnohdy již odloženou pomůcku znovu využívat, a to k vysvětlení vzniku střídavé
ho proudu. 
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(amera obseura 
Milan Macek, Zdkladnf škola, Na Smetance 1, Praha 2 

Pokus je určen pro žáky od 7. třídy výše k objasnění principu dírkové komory a pochopení základů 
fotografování. Během tří přibližně dvouhodinových bloků žáci vyrobí z papíru dírkovou komoru -
cameru obscurul, zhotoví černobílé negativy a jejich kopírováním vyrobí fotografie. 

Pomůcky pro 10 žáků: 
• 10 ks kartón (například z krabice od bot), přibližná velikost A4 
• 10 ks kartón, přibližná velikost AS 
• 10 ks pravítko 
• 10 ks tužka 
• 10 ks nůžky 
• 1 ks špendlík 
• 1 ks proužek alobalu 
• 2 ks lepidlo na papír 
• 5 ks tuš černá 
• 3 ks štětec 
• 1 I vývojka pozitivní nebo univerzální 
• 1 I ustalovač 
• 2 ks fotografická miska 
• 2 ks fotografická pinzeta 
• 100 ks fotografický papír 8 x 12 cm, (polokarton, měkký) 
• 5 ks skleněná deska 10 cm x 10 cm 
• 5 ks dřevěná podložka 10 cm x 10 cm 

r--------r---------, 

35 

35 

70 90 70 

Obr. 1: Dfl čislo 1 - spodni dfl 

1 camera obscura - temná místnost, později skříňka mající v jedné stěně malý otvor, kterým prochá
zejí světelné paprsky zvenku a vytvářejí na protilehlé stěně poněkud nejasný ob
rácený obraz předmětu; starobylý, ale značně nedokonalý předchůdce dnešního 
fotografického aparátu (Klimeš, L.: Slovník cizích slov. SPN, Praha, 1995, str. 80.) 
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Obr. 2: va &/0 2 - víčlro 

Příprava a postup: 

1. blok: výrot-"1. camery obscury 

Žáci si na !<"'.kový papír překreslí oba díly - krabičku s víčkem, viz obr. 1 a 2. Pro urychlení práce 
můžeme z kartonu vyrobit "střih", který žáci pouze obtáhnou. Oba díly vystřihneme podle plných 
čar, do dílu číslo 1 vyříznou nebo vyselŮ10u kruhový otvor. Tupou stranou nůžek obtáhneme čár
kované čáry a podle nich ohneme papír o 90 stupňt'J. dolt'J.. Oba díly lepíme tak, že na šedivé plochy 
naneseme lepidlo, složíme a spoj na chvíli zatížíme. Nejprve slepíme díl číslo 1, díl číslo 2 sestavu
jeme a lepíme položený na hotovém dílu čÍslo 1, černé čtverečky na obou dílech slouží k označení 
jejich správné polohy. Tento postup je nutný, aby se zamezilo vzniku netěsností a tím pozdějšímu 
vnikání nežádoucího světla do krabičky. Kruhový otvor v dílu číslo 1 zevnitř přelepíme kouskem 
alobalu. Oba díly zevnitř natřeme černou tuší, výzdobě vnější strany krabičky se meze nekladou. 
Špičkou špendlíku nebo jehly propíchneme velmi malý otvor do alobalu. Čím je otvor menší, tím je 
delší expozice a obraz ostřejší. 

2. blok: Fotografování, zhotovení negativt'1 

Místnost upravíme jako fotokomoru (zatemníme) a podle návodu připravíme roztok vývojky a 
ustalovače. Fotografování provádíme za slúnečného dne. Žáci individuálně vcházejí do fotokomory. 
Učitel jim do víčka krabičky vloží na polovinu přestřižený fotografický papír citlivou stranou 
kdírce a krabičku uzavře. Žáci uzavřou objektiv prstem a odcházejí provést snímek. Krabičku je při 
fotografování nutné umístit na pevný podstavec, nelze ji držet v ruce, nelze fotografovat osoby nebo 
zvířata. Uvolněním otvoru žáci zahájí expozici, která trvá přibližně jednu minutu. Po ukončení ex
pozice prstem otvor zakryjí a vracejí se do fotokomory. Učitel vyjme fotografický papír z krabičky, 
vyvolá a ustálí. Vhodné je před vložením fotografického papíru do vývojky do jeho rohu pozname
nat kód autora snímku, předejde se tím pozdější řadě sporu o autorství jednotlivých snímkt'J.. Žáci 
tento postup sledují společně s učitelem. V závislosti na kvalitě fotografie učitel doporučí prodloužit 
nebo zkrátit expoziční dobu. Kvalitní snímky učitel vypere v tekoucí vodě a nechá usušit. 

3. blok: Výroba pozitivt'J. 

Učitel pracuje s žáky přímo ve větší zatemněné místnosti. Při světle slabé červené žárovky položí 
žáci na dřevěnou podložku na polovinu přestřižený fotografický papír citlivou stranou nahoru, na 
něj položí negativ obrázkem dolt'J. a zatíží skleněnou deskou. Žáci se postaví do kruhu kolem běžné
ho světla na stropě místnosti a učitel světlo na 20 s až 30 s rozsvítí. Délku osvitu nutno předem vy
zkoušet. Během této expozice žáci deskou mírně pohybují, aby osvětlení bylo rovnoměrné. Expono
vané papíry učitel společně s žáky vyvolá, ustálí, dobře vypere a usuší. Žáci celý tento postup sle
dují a některé práce podle pokynt'J. učitele vykonávají. 

Poznámka: Výsledky práce jsou překvapující. Pro žáky i pro jejich rodiče. Zejména rodiče bývá obtfžně pře
svědčit, že fotografie byly pořízeny skutečně obvykle nevzhlednou papírovou krabičkou. 
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Obr. 2: Dfl číslo 2 - vičko 

Příprava a postup: 

1. blok: camery obscury 

Žáci si na papír překreslí oba díly - krabičku s víčkem, viz obr. 1 a 2. Pro urychlení práce 
můžeme z kartonu vyrobit "střih", který žáci pouze obtáhnou. Oba díly vystřihneme podle plných 
čar, do dílu číslo 1 vyříznou nebo vyseknou kruhový otvor. Tupou stranou nůžek obtáhneme čár
kované čáry a podle nich ohneme papír o 90 stupňů dolů. Oba díly lepíme tak, že na šedivé plochy 
naneseme lepidlo, složíme a spoj na chvíli zatížíme. Nejprve slepíme díl číslo 1, díl číslo 2 sestavu
jeme a lepíme položený na hotovém dílu číslo 1, černé čtverečky na obou dílech slouží k označení 
jejich správné polohy. Tento postup je nutný, aby se zamezilo vzniku netěsností a tím pozdějšímu 
vnikání nežádoucího světla do krabičky. Kruhový otvor v dílu číslo 1 zevnitř přelepíme kouskem 
alobalu. Oba díly zevnitř natřeme černou tuší, výzdobě vnější strany krabičky se meze nekladou. 
Špičkou špendlíku nebo jehly propíchneme velmi malý otvor do alobalu. Čím je otvor menší, tím je 
delší expozice a obraz ostřejší. 

2. blok: Fotografování, zhotovení negativů 

Místnost upravíme jako fotokomoru (zatemníme) a podle návodu připravíme roztok vývojky a 
ustalovače. Fotografování provádíme za slunečného dne. Žáci individuálně vcházejí do fotokomory. 
Učitel jim do víčka krabičky vloží na polovinu přestřižený fotografický papír citlivou stranou 
k dírce a krabičku uzavře. Žáci uzavřou objektiv prstem a odcházejí provést snímek. Krabičku je při 
fotografování nutné umístit na pevný podstavec, nelze ji držet v ruce, nelze fotografovat osoby nebo 
zvířata. Uvolněním otvoru žáci zahájí expozici, která trvá přibližně jednu minutu. Po ukončení ex
pozice prstem otvor zakryjí a vracejí se do fotokomory. Učitel vyjme fotografický papír z krabičky, 
vyvolá a ustálí. Vhodné je před vložením fotografického papíru do vývojky do jeho rohu pozname
nat kód autora snímku, předejde se tím pozdější řadě sporu o autorství jednotlivých snímků, Žáci 
tento postup sledují společně s učitelem. V závislosti na kvalitě fotografie učitel doporučí prodloužit 
nebo zkrátit expoziční dobu. Kvalitní snímky učitel vypere v tekoucí vodě a nechá usušit. 

3. blok: Výroba pozitivů 

Učitel pracuje s žáky přímo ve větší zatemněné místnosti. Při světle slabé červené žárovky položí 
žáci na dřevěnou podložku na polovinu přestřižený fotografický papír citlivou stranou nahoru, na 
něj položí negativ obrázkem dolů a zatíží skleněnou deskou, Žáci se postaví do kruhu kolem běžné
ho světla na stropě místnosti a učitel světlo na 20 s až 30 s rozsvítí. Délku osvitu nutno předem vy
zkoušet. Během této expozice žáci deskou mírně pohybují, aby osvětlení bylo rovnoměrné. Expono
vané papíry učitel společně s žáky vyvolá, ustálí, dobře vypere a usušÍ, Žáci celý tento postup sle
dují a některé práce podle pokynll učitele vykonávají. 

Poznámka: Výsledky práce jsou překvapující. Pro žáky i pro jejich rodiče. Zejména rodiče bývá obtížně pře
svědčit, že fotografie byly pořízeny skutečně obvykle nevzhlednou papírovou krabičkou, 
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Proiekl: PROMO (prominy ob,čelnéhc mikrotenového obalu) 
Jaroslava Pachlová, ZŠ Stráž u Tachova 

Krátká ukázka vychází z projektu členů malých debrujárů a dětí školní družiny při ZŠ Stráž 
u Tachova. 

Vítězný projekt soutěže RAFAN (Radost-Fantazie-Nápady). 

Proměny obyčejného mikrotenového obalu ... Funkce těchto obalů je zcela prozaická a už ani ne
vnímáme, že jsme se bez těchto obalů dříve také bez problémů obešli. Ale když už tu jsou, můžeme 
zkusit proměnit je v něco jiného, hrát si s nimi. .. A najednou už to není obal, ale tvořivý materiál, 
který se promění v živoucí loutku, padáček nebo balón, v neodbytnou příšerku či zcela prozaický 
mop na prach, neobyčejný prosvítající obrázek na okno. Dokonce se může proměnit v tajuplný 
šperk, paruku a to stále není vše. Chcete míček do vody nebo prostírání? Vše se dá splnit. .. 

Zkuste s námi tvořit a proměnit obyčejnou realitu v nevšední dobrodružství! 

Obsah: 

• Historie plastu, plastových obalů, vlastnosti 

Využití mikrotenových sáčků a taštiček k pokusům 

6 Výrobky a netradiční zpracování mikrotenového obalu 

Ukázky: 

1. Ve spárech elektrostatiky aneb příšerky přítulné či přitulnice m~odbytné 

Potřeby: mikrotenové sáčky či taštičky, nůžky, provázek, fix 

Provedení: z mikrotenového sáčku si vystřihneme kruhy (průměr 10 cm a více), obdélníky (různých 

"< 
------- ----=?";) 

velikostí) a nastříháme chapadélka. Můžeme vytvořít i jakýsi střapec (jako chobotnici). 

Popis funkce: třením o vlasy nebo mezi suchými prsty vytvoříme větší elektrostatický náboj a "pří
tulnice" z našich rukou, holých paží apod. nespadnou a neodbytně se na nás "lepí". 

Na podobném principu vyrobíme i elektrostatický mop. Nastříhané sáčky obtočíme okolo tyčky a 
přivážeme (přilepíme). Mikrotenový mop "nabijeme" a sbíráme jím drobné částečky a prach. Atd. 

2. Padáček 

Potřeby: čtverec z mikrotenového sáčku (strana 20-30 cm), 
bavlnka, obal z kindervajíčka, nůžky, pravítko 

Provedení: na koncích čtverce uvážeme bavlnku. Do obalu 
od kindervajíčka propíchneme malý otvor, kterým protáh
neme všechna 4 vlákna a z vnitřní strany obalu uděláme 
uzel. Je-li padák větší, můžeme použít jako zátěž celý obal, 
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u menšího padáku stačí jen polovina. 

Další nápady na jednoduché pokusy: balony na teplý vzduch, taštičky plné energie (při zavíjení taštičky 
s "nákladem" jí děti dodají energii, která se uvolní při roztáčení, měníme počty zatočení, typy tašek 
a porovnáváme ... ), vodni bomby a sprchy (sledujeme tlak vody), pokusy s pružností mikrotenového oba
lu, pomocí mikrotenového obalu mŮžeme vytvořit celou šlailu zvuků, z průhledných mikrotenových 
obalů můžeme vytvořit tzv. OKÉNKA (tato okénka natáhnutá na rám poslouží jako základ k mnoha 
hrám, píšeme na ně měkkým fixem), atd. 

3. Netradiční zpracování mikrotenového obalu 

Mikrotenové sáčky mŮžeme dále tepelně zpracovávat, a to bud pečením (viz loňský příspěvek Ká
men mudrců) nebo žehlením. 

Potřeby na "žehlení": mikrotenové obaly, pečící papír, žehlička, nůžky 

Provedení: různobarevné mikrotenové obaly nastříháme na určitou velikost. Pak je podle potřeby a 
síly navrstvíme (2-6 vrstev) a vložíme mezi dva pečící papíry. Žehličku rozpálíme na 2. stupeň 

(-150 Oe) a obaly zažehlíme. Obal můžeme nechat "strukturovat" a nevyrovnávat po vyžehlení 
nebo ihned po vyžehlení vyrovnat na rovnou podložku a zatížit. Při žehlení se vrstvy teplem spojí, 
mikroten se stane pevnějším, nepružným. 

Co dále: 

• takto zažehlený mikroten mŮžeme dále využít k dalším pokusům (plave, je nepromokavý, ... ) 

e transparentní obrázky ze zažehleného mikrotenu (ze zažehleného mikrotenu nastříháme části bu
doucího obrázku, zkompletujeme a pomocí průhledné samolepící fólie nebo izolepy přilepíme 
na okno). 
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u menšího padáku stačí jen polovina. 

Další nápady na jednoduché pokusy: balony na teplý vzduch, taštičky plné energie (při zavíjení taštičky 
s "nákladem" jí děti dodají energii, která se uvolní při roztáčení, měníme počty zatočení, typy tašek 
a porovnáváme ... ), vodní bomby a sprchy (sledujeme tlak vody), pokusy s pružností mikrotenového oba
lu, pomocí mikrotenového obalu můžeme vytvořit celou škálu zvuků, z průhledných mikrotenových 
obalt'l můžeme vytvořit tzv. OKÉNKA (tato okénka natáhnutá na rám poslouží jako základ k mnoha 
hrám, píšeme na ně měkkým fixem), atd. 

3. Netradični zpracováni mikrotenového obalu 

Mikrotenové sáčky můžeme dále tepelně zpracovávat, a to bud pečením (viz loňský příspěvek Ká
men mudrct'l) nebo žehlením. 

Potřeby na "žehlení": mikrotenové obaly, pečící papír, žehlička, nůžky 

Provedení: rť1znobarevné mikrotenové obaly nastříháme na určitou velikost. Pak je podle potřeby a 
síly navrstvíme (2-6 vrstev) a vložíme mezi dva pečící papíry. Žehličku rozpálíme na 2. stupeň 

( -150 Oe) a obaly zažehlíme. Obal můžeme nechat "strukturovat" a nevyrovnávat po vyžehlení 
nebo ihned po vyžehlení vyrovnat na rovnou podložku a zatížit. Při žehlení se vrstvy teplem spojí, 
mikroten se stane pevnějším, nepružným. 

Co dále: 

• takto zažehlený mikroten mt'lžeme dále využít k dalším pokusť1m (plave, je nepromokavý, ... ) 

• transparentní obrázky ze zažehleného mikrotenu (ze zažehleného mikrotenu nastříháme části bu
doucího obrázku, zkompletujeme a pomocí průhledné samolepící fólie nebo izolepy přilepíme 
na okno). 
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BONUS 
Jaroslava Pachlová, ZŠ Stráž u Tachova 

Ještě dva nápady podle návrhu děti ze ZŠ Stráž u Tachova 

Pyramida ze šašků 

Potřeby: lepenka (z krabic Tetra Pak), nůžky, děrovačka, malý 
kelímek od jogurtů 

Příprava: 

• z lepenky vystřihni několik šašků podle šablony 

G děrovačkou udělej kulaté knoflíky, ostatní otvory prostříhej 

G ve dně kelímku prořízni podélný otvor o šířce rovné tloušťce 
kartonu 

Provedení: 

@ do štěrbiny v kelímku zasuň prvního šaška 

• do otvorů na šaškovi zasouvej další šašky 

• můžeš si vyzkoušet nejrůznější soutěže s kamarády: 

Komu se podaří sestavit pyramidu s největším počtem šašků? 

Kdo sestaví nejvyšší pyramidu ze šašků? 

• S kamarády střídavě přidávej šašky do stavby. Komu se pyramida zřítí, vypadává ze hry. 

Vysvětlení: 

Při stavbě si hraješ s polohou těžiště a prakticky hledáš stabilní polohu. 

Čínský trik s rýží 

Potřeby: menší plastová lahvička (může být i skleněná), suchá rýže, nůž (stačí plastový, popř. pra
vítko) 

Provedení: 

• Lahvičku naplníme suchou rýží, potom několikrát do nádoby zabodneme 
nůž a přitom pronášíme zaručeně pravá "čínská zaklínadla" (ping-pong, 
sing-sing, ... ) 

• Nůž zastrkáváme tak dlouho, až v určitém okamžiku ucítíme, že můžeme 
zvednout s nožem celou nádobku s rýží. 

Vysvětlení: několik prvních bodnutí nožem zhustí zrníčka ve sklenici. Jejich tlak 
na ostří bude silnější než gravitace, takže sklenice nespadne! (Ovšem připravený vysavač není na 
škodu.) 
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Informace o práci láků na zl 
Miroslava Černd, ZŠ Litovel 

Učím na základní škole s rozšířenou výukou jazyků (RVJ), tzn., že v jedné třídě v ročníku jsou 
seskupeni ti nejlepší žáci školy (třída s RVJ) a v ostatních dvou třídách ročníku jsou pohromadě žáci 
s nižším prospěchem. Třída s RVJ má jiný učební plán - fyziku jen s minimálním počtem hodin, 
fyzikální praktika jako volitelný předmět nelze zařadit, protože volitelným předmětem je již výuka 
druhého cizího jazyka. Pro výuku fyziky je to velká škoda, protože nejlepší žáci, dokonce i na fyziku 
a matematiku, jsou většinou ve třídě s RVJ. 

Jsem člověk, který je výukou fyziky stále nadšen, a tato hodinová dotace fyziky mi pro výuku 
nadaných dětí nestačí. Mohou za to také zkušenosti HEURÉKY - kolektivu lidí, kteří se již 8 let 
pravidelně setkávají na seminářích v Praze na 'ZŠ Červený Vrch (některé bych chtěla jmenovat: 
Bohumil Bílý, Milan Rojko, Zdeněk Drozd, Irena Koudelková, Dana Mandíková, Pavel Mendl, 
Vlasta Karásková). Tvůrci projektu HEURÉKA mě učí, jak děti vyučovat fyziku heuristicky. 

Pravidelné setkávání s takovými skvělými lidmi člověka poznamená, proto bych chtěla všem dětem 
umožIŮt přemýšlet nad vhodnými pokusy z jednoduchých pomůcek, pokoušet se vytvářet závěry a 
řešit i ty nejzáludnější úlohy, a to nejen "pro jedničku", ale protože je to baví a chtějí na to přijít. 

Před několika roky jsem již ve 4. ročníku začala učit matematiku (M) a přírodovědu - děti byly 
skvělé, chtěly přemýšlet, pracovat. Navíc jsem získala kontakt na Asociaci malých debrujárů (AMD), 
Věra Bdinková nám umožllila jako nedebrujárům účastnit se celostátní třídenní soutěže debrujárů a 
od té doby jsme společně s touto třídou v této organizaci pracovali až do 9. ročníku. Tím jsme 
získali nový prostor pro hraní si s fyzikou, děti se navíc naučily vystupovat na veřejnosti, obhajovat 
svoje projekty, seznámily se s debrujáry z mnoha měst ČR, měly možnost vystupovat v televizi a za 
vědou a technikou dokonce vyjely i do Londýna a Paříže. 

Tuto třídu jsem celou dobu učila matematice, fyzice, informatice a navíc jsme pracovali v KMD. Byli 
r šikovní, o čemž svědčí výsledky v olympiádě z fyziky, z matematiky, v soutěžích z programování i 

výsledky přijímacích zkoušek. Moc se mi líbila úvaha jednoho žáka, který právě odevzdal vyřešené 
úlohy fyzikální olympiády: "Ta fyzikální olympiáda je tak jednoduchá. Matematická olympiáda -
tam musíte najít nějaký algoritmus, ve fyzice vlastně jenom dosazujete do vzorců. " 

Já mu tenkrát odpověděla, že to není až taková pravda. Jemu se to zdá tak jednoduché, protože 
rozumí matematice a také rozumí fyzikální podstatě daných jevů. Proto se to dohromady jeví tak 
jednoduché. Kdyby měl v jednom nebo druhém "díru", už by to tak jednoduché nebylo 

Mimo výstavy na chodbě (fotografie z heuristické výuky a činnosti v AMD, práce žáků) jsem vám 
přinesla ukázat výsledky práce žáků v soutěži HYDRO - žáci měli za úkol vyrobit nějaké pomůcky 
k přečerpáni vody z jedné nádoby do druhé. Většinou použili plastové lahve a hadičky (obr. 1-5): 

1. Archimédův šroub z hadičky 

2. Injekční stříkačka z plastové lahve 

3. Čerpadlo ze dvou plastových lahví 

4. Čerpadlo s dutým pístem 

5. Hadičkové čerpadlo se záklopkami z krabiček od filmů. 

Z fyziky jsem dostala i další třídu s RVJ, začala jsem s nimi pracovat vlastně až v 6. ročníku 
1 hodinu týdně, jinak jsem je z ničeho jiného neučila. Postřehy z práce v této třídě mám jiné - žáci 
nemají chuť pracovat navíc, většině se nechce přemýšlet, chtěli by po mně, abych jim všechno tak jak 
v jiných předmětech předložila a oni se to potom, pozor, ale precizně (častokrát doslova) naučí ze 
sešitu, samozřejmě "na jedničku". 
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Informace o prád :láků na zl 
Miroslava Černá, ZŠ Litovel 

Učím na základní škole s rozšířenou výukou jazyků (RVJ), tzn., že v jedné třídě v ročníku jsou 
seskupeni ti nejlepší žáci školy (třída s RVJ) a v ostatních dvou třídách ročníku jsou pohromadě žáci 
s nižším prospěchem. Třída s RVJ má jiný učební plán - fyziku jen s minímálním počtem hodin, 
fyzikální praktika jako volitelný předmět nelze zařadit, protože volitelným předmětem je již výuka 
druhého cizího jazyka. Pro výuku fyziky je to velká škoda, protože nejlepší žáci, dokonce i na fyziku 
a matematiku, jsou většinou ve třídě s RVJ. 

Jsem člověk, který je výukou fyziky stále nadšen, a tato hodinová dotace fyziky mi pro výuku 
nadaných dětí nestačí. Mohou za to také zkušenosti HEURÉKY - kolektivu lidí, kteří se již 8 let 
pravidelně setkávají na seminářích v Praze na ZŠ Červený Vrch (některé bych chtěla jmenovat: 
Bohumil Bílý, Milan Rojko, Zdeněk Drozd, Irena Koudelková, Dana Mandíková, Pavel Mendl, 
Vlasta Karásková). Tvůrci projektu HEURÉKA mě učí, jak děti vyučovat fyziku heuristicky. 

Pravidelné setkávání s takovými skvělými lidmi člověka poznamená, proto bych chtěla všem dětem 
um,-'žnit přemýšlet nad vhodnými pokusy z jednoduchých pomůcek, pokoušet se vytvářet závěry a 
řešit i ty nejzáludnější úlohy, a to nejen "pro jedničku", ale protože je to baví a chtějí na to přijít. 

Před několika roky jsem již ve 4. ročníku začala učit matematiku (M) a přírodovědu - děti byly 
skvělé, chtěly přemýšlet, pracovat. Navíc jsem získala kontakt na Asociaci malých debrujáru (AMD), 
Věra Bdinková nám umožnila jako nedebrujárum účastnit se celostátní třídenní soutěže debrujáru a 
od té doby jsme společně s touto třídou v této organizaci pracovali až do 9. ročníku. Tím jsme 
získali nový prostor pro hraní si s fyzikou, děti se navíc naučily vystupovat na veřejnosti, obhajovat 
svoje projekty, seznámily se s debrujáry z mnoha měst ČR, měly možnost vystupovat v televizi a za 
vědou a technikou dokonce vyjely í do Londýna a Paříže. 

Tuto třídu jsem celou dobu učila matematice, fyzice, informatice a navíc jsme pracovali v KMD. Byli 
šikovní, o čemž svědčí výsledky v olympiádě z fyziky, z matematiky, v soutěžích z programování i 
výsledky přijímacích zkoušek. Moc se mi líbila úvaha jednoho žáka, který právě odevzdal vyřešené 
úlohy fyzikální olympiády: "Ta fyzikální olympiáda je tak jednoduchá. Matematická olympiáda -
tam musíte najít nějaký algoritmus, ve fyzice vlastně jenom dosazujete do vzorců. n 

Já mu tenkrát odpověděla, že to není až taková pravda. Jemu se to zdá tak jednoduché, protože 
rozumí matematice a také rozumí fyzikální podstatě daných jevů. Proto se to dohromady jeví tak 
jednoduché. Kdyby měl v jednom nebo druhém "díru", už by to tak jednoduché nebylo 

Mimo výstavy na chodbě (fotografie z heuristické výuky a činnosti v AMD, práce žáků) jsem vám 
přinesla ukázat výsledky práce žáků v soutěži HYDRO - žáci měli za úkol vyrobit nějaké pomůcky 
k přečerpání vody z jedné nádoby do druhé. Většinou použili plastové lahve a hadičky (obr. 1-5): 

1. Archímédův šroub z hadičky 

2. Injekční stříkačka z plastové lahve 

3. Čerpadlo ze dvou plastových lahví 

4. Čerpadlo s dutým pístem 

5. Hadičkové čerpadlo se záklopkami z krabiček od filmů. 

Z fyziky jsem dostala i další třídu s RVJ, začala jsem s ními pracovat vlastně až v 6. ročníku 
1 hodinu týdně, jinak jsem je z ničeho jiného neučila. Postřehy z práce v této třídě mám jiné - žáci 
nemají chuť pracovat navíc, většině se nechce přemýšlet, chtěli by po mně, abych jim všechno tak jak 
v jiných předmětech předložila a oni se to potom, pozor, ale precizně (častokrát doslova) naučí ze 
sešitu, samozřejmě "na jedničku" . 
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Problémy s nimi jsem měla i v matematice - když učim matematiku, přesouvám si alespoň základy 
bloků tak, abych je mohla použít ve fyzice (jistě mi dáte za pravdu, že v 6. ročníku žáci neznají 
záporná čísla potřebná k výuce teploty, neumí výpočet objemu těles a krychlové jednotky, na 
začátku 7. ročníku mají malé zkušenosti s tvorbou grafů, a to nemluvím o sestavování výrazů a 
řešení jednoduchých rovnic), potom jsem měla pocit, že umí např. dobře počítat se zlomky, krátit 
poměr, sestavovat přímou úměrnost - ale na problémových úlohách o páce je uplatnit neumí - jen 
až po vyřešení vzorového stejného příkladu. 

Samozřejmě - učím fyziku i v nejazykových třídách, a navíc většinou tam, kde neučím matematiku. 
Přesto i někteří tito žáci mi dělají velkou radost pramenící z jejich zájmu a práce. Přinesla jsem vám 
ukázat jen několik pokusů, které do hodin fyziky přinesli, aniž by museli: 

1. Na začátku 6. ročníku jsme probírali vlastnosti vody a vzduchu. Až v 2. pololetí přinesl jeden 
hoch pokus se slovy: Hrál jsem si v dílně a na něco jsem přišel: "Když nalévám vodu trychtýřem 
do uzavřené sklenice, voda do sklenice nenateče a zůstává v trychtýři". Pokus potom správně 
vysvětli! (obr. 6). Situaci jsem rozvinula otázkou: Co je třeba udělat, aby se voda do skleničky 
přece jen dostala? Žáci přišli na několik odpovědí, např. odšroubovat víčko nebo udělat dírku ve 
víčku nebo vložit brčko do trychtýře (čímž se rozvinul další problém). 

2. Při sestavování elektrických obvodů jsem žákům ukázala práce dřívějších žáků - jak se dá 
jednoduše v domácích podmínkách vyrobit vypínač, objímka na žárovku, ... Přestože byl konec 
školního roku, na známce z fyziky se již nedalo nic změnit, hoch přinesl svoje vlastnoručně 
vyrobené součástky k sestavování elektrického obvodu (obr. 7). 

3. V 8. ročníku při výuce tepla žáci vyráběli svoje kalorimetry, my je pak mezi sebou srovnávali -
ne jejich vzhled, ale kolik tepla z nich unikne za stejnou dobu. Nejskvělejší kalorimetr jsem Vám 
přinesla ukázat - má o málo horší vlastnosti než vyrobená termoska a je lepší než školní 
kalorimetr. Výrobce pro něj vymyslel i název - držteplo (obr. 8). 

4. Na konci školního roku jsem za krásného počasí s žáky 9. ročníku vyrazila do parku. Žáci 
dopředu splnili podmínku, že si doma vyrobí nitkové telefony. Začali jsme zkoumat jejich 
kvality a přemýšlet, jak se jimi zvuk přenáší. Žáky samotné napadla myšlenka, jestli by se 
nitkové telefony nemohly nějak propojit. Postupně vznikla skvělá síť. Žáci si museli dokonce 
promyslet, jakým způsobem mohou všichni mezi sebou komunikovat, a jak si budou předávat 
slovo. Jejich nadšení neopadlo, protože se tímto způsobem dorozumívali i na školním výletě 
(obr. 9). 

5. V 8. ročníku mě překvapil svým nápadem jeden hoch. Ve vyučovací hodině v rámci laboratorní 
práce žáci pravidelně do tabulky zapisovali změnu teploty horké vody v závislosti na čase, a to 
v plechovém a porcelánovém hrnku. Doma potom měli dopočítat únik tepla za stejnou dobu a 
vše graficky znázornit. Další hodinu mi jeden hoch přinesl tuto úlohu zpracovanou počítačem 
v Excelu. Pak jsem si teprve uvědomila, že jsme nedávno v informatice zkoušeli vytvářet 
v Excelu jednoduchou tabulku a vygenerovat z ní graf. 

Závěrem se zmíním i o tom, že se s fyzikou žáci setkávají i v hodinách informatiky, kdy pomocí 
výukových programů se učí pracovat s počítačem. Je to například program Filip nebo multimediální 
CD Encyklopedie vesmíru nebo skvělé CD Jak věci pracují. 
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Obrazová pň/oha 

68 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

69 



Veletrh ndpad-d učitel-d fyziky 

70 

Veletrh nápadů učitelit fyziky 

70 



Veletrh nápadů učiteh'ir fyziky 

71 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Rezonance pokaidé iinak 
Bfetislav Patč, ZŠ Brandýs nad Labem 

Potřeby: Dvojice elektricky vodivých kyvadel na vodivých závěsech, piezoelektrický zapalovač ply
nu s kulovým konduktorem, van de Graafův generátor, vodiče, dvojice kyvadel tvořená zavěšenými 
tyčovými magnety, stativ (obr. č. 1, 2 a 3), souprava mechanických deformačních oscilátorů 
(obr. č. 4), reproduktor, generátor funkcí, mechanické deformační kyvadlo s miskovitou zátěží, hli
níková fólie tloušťky 0,1 mm o rozměrech 35 x 45 cm (tzv. kovolist), opěrky pro ruce (obr. č. 6 a 7) 

Rezonance elektricky nabitého kyvadla 

Uspořádání pokusu je na obr. č. 1. Kyvadlo 
nabijeme kladně van de Graafovým generáto
rem. Proměnnou budící sílu vytváříme piezoe
lektrickým zapalovačem s kladně nabitým kon
duktorem o frekvenci vlastních tlumených 

c kmitů kyvadla. Amplituda jeho kmitů postup
ně narůstá do jisté maximální hodnoty, závislé 
na tlumení. Kyvadlo jako rezonátor vykonává obr. t 1 

vynucené kmity. 

Elektricky nabitá kyvadla jako vázané oscilátory 

Sestavení pokusu ukazuje obr. č. 2. Jedno 
IZ kyvadel rozkmitáme ve společné rovině obou 
nebo kolmo k ní (dále jen: rozkmitáme "podél", 
resp. "napříč"). Pokud jsou kyvadla nenabitá, 
uplatní se pouze málo těsná mechanická vazba 
přes stativ a tlaková při pohybu kyvadel vzdu
chem. Jejich účinky jsou zanedbatelné a přenos 
energie mezi kyvadly není patrný. Po nabití 
obou kyvadel bud souhlasnými nebo opačnými 
náboji vznikne v elektrických polích silová vaz
ba dostatečně těsná a kyvadla demonstrují rázy. 
Fázový posun mezi kyvadly je v uvedených 

obr. ě. 2 

+ + 

případech nabití navzájem opačný, neboť vazba je vyvolána silami odpudivými nebo přitažlivými. 

Vázaná kyvadla s magnetickou vazbou 

S dvojicí kyvadel provedeme podle obr. č. 3 
pokusy obdobné jako v bodě 2. 

Dále zavěsíme kyvadla do vzdálenosti asi 30 
cm, jedno rozkmitáme podél a sledujeme 
frekvenci rázu. Po přiblížení kyvadel se vli-
vem těsnější vazby frekvence rázu nápadně 
zvýší. Zavěsíme-li obě kyvadla na jeden há
ček, stane se vazba natolik těsnou, že se té
měř všechna energie předá během jednoho 
kmitu a děj připomíná "měkkou" srážku 
těles. Obdobně provedeme s kmity napříč. 

obr. ~. oS 

J: N 

s 

Kyvadla zavěsíme ve vzdálenosti asi 10 cm. Jedno rozkmitáme napříč a sledujeme frekvenci rázů. 
Po jeho rozkmitání podél je frekvence rázů několikanásobně vyšší. Jsou-li obě kyvadla současně 
roz~itána podél nebo napříč se stejnou amplitudou a se stejnou nebo opačnou fází, k předávání 
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Rexonance pokaždé iinak 
Břetislav Patč, Z.Š Brandýs nad Labem 

Potřeby: Dvojice elektricky vodivých kyvadel na vodivých závěsech, piezoelektrický zapalovač ply
nu s kulovým konduktorem, van de Graaruv generátor, vodiče, dvojice kyvadel tvořená zavěšenými 
tyčovými magnety, stativ (obr. č. 1, 2 a 3), souprava mechanických deformačních oscilátoru 
(obr. Č. 4), reproduktor, generátor funkcí, mechanické deformační kyvadlo s miskovitou zátěží, hli
níková fólie tloušťky 0,1 mm o rozměrech 35 x 45 cm (tzv. kovolist), opěrky pro ruce (obr. č. 6 a 7) 

Rezonance elektricky nabitého kyvadla 

Uspořádání pokusu je na obr. Č. 1. Kyvadlo 
nabijeme kladně van de Graafovým generáto
rem. Proměnnou budící sílu vytváříme piezoe
lektrickým zapalovačem s kladně nabitým kon
duktorem o frekvenci vlastních tlumených 
kmitů kyvadla. Amplituda jeho kmitů postup
ně narůstá do jisté maximální hodnoty, závislé 
na tlumení. Kyvadlo jako rezonátor vykonává 
vynucené kmity. 

Elektricky nabitá kyvadla jako vázané oscilátory 

Sestavení pokusu ukazuje obr. č. 2. Jedno 

+ 
( 

l 
II kyvadel rozkmitáme ve společné rovině obou 
nebo kolmo k nf (dále jen: rozkmitáme "podél", 
resp. "napříč"). Pokud jsou kyvadla nenabitá, 
uplatní se pouze málo těsná mechanická vazba 
přes stativ a tlaková při pohybu kyvadel vzdu
chem. Jejich účinky jsou zanedbatehlé a přenos 
energie mezi kyvadly není patrný. Po nabití 
obou kyvadel buď souhlasnými nebo opačnými 
náboji vznikne v elektrických polích silová vaz
ba dostatečně těsná a kyvadla demonstrují rázy. 
Fázový posun mezi kyvadly je v uvedených 

~ __ L-__ ~~-+-----+~~ 
případech nabití navzájem opačný, neboť vazba je vyvolána silami odpudivými nebo přitažliv}'illi. 

Vázaná kyvadla s magnetickou vazbou 

S dvojicí kyvadel provedeme podle obr. č. 3 
pokusy obdobné jako v bodě 2. 

Dále zavěsíme kyvadla do vzdálenosti asi 30 
cm, jedno rozkmitáme podél a sledujeme 
frekvenci rázu. Po přiblížení kyvadel se vli-
vem těsnější vazby frekvence rázu nápadně 
zvýší. Zavěsíme-Ii obě kyvadla na jeden há
ček, stane se vazba natolik těsnou, že se té
měř všechna energie předá během jednoho 
kmitu a děj připominá "měkkou" srážku 
těles. Obdobně provedeme s kmity napříč. 

obr. ~ . .3 

I N 

Js 

Kyvadla zavěsíme ve vzdálenosti asi 10 cm. Jedno rozkmitáme napříč a sledujeme frekvenci rázů. 
Po jeho rozkmitání podél je frekvence rázů několikanásobně vyšší. Jsou-li obě kyvadla současně 
rozkmitána podél nebo napříč se stejnou amplitudou a se stejnou nebo opačnou fází, k předávání 
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energie nedochází. Podržíme-li na okamžik jedno z kyvadel v amplitudě, energie se začne předávat, 
nikoliv však všechna. 

Popis soupravy deformačních kyvadel s magnetickou vazbou (viz obr. Č. 4): 

$ čtyři na dolním konci vetknuté oscilátory. Jsou 
zhotoveny z duralových tyčinek (0 4 mm, dél
ka 45 cm), které jsou na horním volném konci 
opatřeny válcovými feritovými magnetkami 
(0 12 mm, délka 12 mm) s podélným otvorem 
k jejich upevnění. Kruhový průřez tyčinek za
jišťuje stejnou frekvenci vlastních kmitů 

v kterékoliv ze svislých rovin; 

• vhodné přívažky pro změny frekvence jednoho 
z oscilátorů připojitelné nad magnetku; 

• stabilní stativ, připevnitelný ke stolu; obr. ě. It 

• přímá a kruhová opěrka k omezení zpětného vlivu rezonátoru na oscilátor. 

Vázané deformační oscilátory s magnetickou vazbou 

4 

:; 

2.. 

I __ 

Do stativu upevníme dva oscilátory se stejnými přívažky a demonstrujeme pokusy obdobné jako 
v bodě 3, tentokrát s vyššími frekvencemi (viz obr. č. 4). 

Model uzlu a jeho okolí II podélného Cl příčného stojatého vlnění 

Ve stativu jsou upevněny ve stejných vzdálenostech tři stejné oscilátory. Oba krajní rozkmitáme 
podélně nebo příčně se stejnou amplitudou a opačnými fázemi. Prostřední oscilátor, který nekmitá, 
představuje uzel. Krajní oscilátory, modelující okolí uzlu, zaujímají v každém okamžiku postavení 
středově souměrné podle prostředního a jejich silový účinek na něj se ruší. 

Rezonance oscilátoru pii poměru frekvenci 1:1 až ":4 

Do stativu upevníme dva oscilátory se stejnou vlastní frekvencí. Jeden rozkmitáme podél a rukou jej 
dotujeme energií, aby vykonával netlumené kmity. Druhý se postupně rozkmitá a je rezonátorem 
v poměru frekvencí 1:1. Přívažky na oscilátoru vyměňujeme postupně tak, abychom dosáhli poměru 
frekvencí 1:2, 1:3 a 1:4 (viz obr. č. 4). 

Vše opakujeme při rozkmitávání oscilá
toru napříč. Pro omezení zpětného vlivu 
rezonátoru instalujeme do stativu pří

mou opěrku. Chování rezonátoru ve 
všech případech znázorňuje obr. č. 5. 

e) 

? + 
~ :1 

obr. č.. 5 

b) c) 

Do stativu upevníme opět oscilátor a 
rezonátor pro poměr 1:2. Oscilátor opat
říme kruhovou opěrkou. Pak jej roztočí
me s kruhovou frekvencí odpovídající 
vlastním kmitům rezonátoru. Protože 
kruhový pohyb můžeme rozložit na 
dvojici navzájem kolmých "kmitů se stejnou amplitudou a fázovým posunem 1[/2, vyvolávají obě 
složky současně u rezonátoru kmity podél, je nárůst jeho amplitudy velmi rychlý. 

Závěrem lze konstatovat, že kmitá-li oscilátor napříč a poměr frekvencí je jedna ku malému sudému 
číslu, kmitá rezonátor podél, tedy kolmo k oscilátoru (obr. č. 5 f) a hl). V ostatních případech kmitá 
rezonátor ve stejné (obr. č. 5 a), bl, cl, dl) nebo rovnoběžné (obr. č. 5 e) a g» rovině s oscilátorem. 
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Poznámky: 
• oscilátor s přívažky je vždy mírně podladěn, neboť jeho frekvence se silovým působením ruky zvyšuje na 

hodnotu v požadovaném poměru; 
časově nepřesný vliv ruky na oscilátor vyvolává u rezonátoru pohyb po elipse. 

Rezonance mechanického deformačního oscilátoru s tlakovou vazbou 

Uspořádání pokusu je na obr. č. 6. Oscilátor nastaví
me jeho délkou na 'libovolnou frekvenci vlastních 
kmitů a kmity reproduktoru naladíme na stejnou 
harmonickou frekvenci. Oscilátor se rozkmitá s am
plitudou asi 5 mm. Pokus opakujeme s jinou frekven
cí. Kmity rezonátoru jsou dobře patrné při frekven
cích v rozmezí 1-30 Hz. 

Rezonance pružné hllnikové fólie 
s reproduktorem v poměru 2:1 

Sestavení pokusu je patrné z obr. č. 7. Generátor 
nastavíme na harmonickou frekvenci asi 400 Hz. 
Fólii nad reproduktorem držíme rukama polo
ženýma na opěrkách a deformací v ohybu a 
tahem měníme její frekvenci, až dosáhneme nej
prve rezonance v poměru 1:1 a dále rezonance 
v poměru 2:1, kdy uslyšíme tón o oktávu nižší. 

Poznámka: 
Během ladění se ozývají i jiné možné harmonické 
frekvence, odpovídající okamžitým vlastnostem fólie. 
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Poznámky: 
• oscilátor s přívažky je vždy mírně podladěn, neboť jeho frekvence se silovým působením ruky zvyšuje na 

hodnotu v požadovaném poměru; 
časově nepřesný vliv ruky na oscilátor vyvolává u rezonátoru pohyb po elipse. 

Rezonance mechanického deformačního oscilátoru s tlakovou vazbou 

Uspořádání pokusu je na obr. č. 6. Oscilátor nastaví
me jeho délkou na 'libovolnou frekvenci vlastních 
kmitů a kmity reproduktoru naladíme na stejnou 
harmonickou frekvenci. Oscilátor se rozkmitá s am
plitudou asi 5 mm. Pokus opakujeme s jinou frekven
cí. Kmity rezonátoru jsou dobře patrné při frekven
cích v rozmezí 1-30 Hz. 

Rezonance pružné hllnikové fólie 
s reproduktorem v poměru 2:1 

Sestavení pokusu je patrné z obr. č. 7. Generátor 
nastavíme na harmonickou frekvenci asi 400 Hz. 
Fólii nad reproduktorem držíme rukama polo
ženýma na opěrkách a deformací v ohybu a 
tahem měníme její frekvenci, až dosáhneme nej
prve rezonance v poměru 1:1 a dále rezonance 
v poměru 2:1, kdy uslyšíme tón o oktávu nižší. 

Poznámka: 
Během ladění se ozývají i jiné možné harmonické 
frekvence, odpovídající okamžitým vlastnostem fólie. 
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Vodní hodiny 
Břetislav Patč, ZŠ Brandýs nad Labem 

Potřeby: 

dvě plastové lahve 2,5 litru, dvě svařená víčka s průchozím otvorem, 4 injekční jehly s vnějším prů
měrem 0,8 mm se zabroušenou špičkou, trubička na propojení lahví skrz víčka, dvě pevné plastové 
trubičky, drátové výztuhy lahví, dva uzavíratelné ventily, injekční stříkačka s měkkou plastovou 
trubičkou. 

Hodiny jsou tvořeny dvojicí Mariottových lahví. Ty zajišťují jejich pomalý a rovnoměrnější chod. 
Časový interval mezi dvěma kapkami je 1-2 sekundy. Pro lepší stabilitu jsou obě láhve usazeny 
dnem do kotoučů z plastových odpadních trubek 0 100 mm. Deformace lahví pod tlakem je ome
zena šesti drátovými kroužky, vsazenými do prolisů lahví. Vlivem deformace a povrchového napětí 
vody není odkapávání zcela rovnoměrné, což lze kompenzovat nerovnoměrností stupnice. 

Uvedení hodin do chodu provedeme následujícím postupem. Jednu z lahví naplníme asi 2,2 litry 
odstáté vody, uzavřeme víčky s jehlami a obrátíme dnem vzhůru. Vzduch z propojovací trubice 
mezi jehlami odstraníme injekční stříkačkou s plastovou trubičkou. Tu naplníme vodou, trubičku 
nasadíme na spodní jehlu a vytlačíme vzduch horní jehlou do láhve. Pak přišroubujeme spodní lá
hev. Abychom nečekali na snížení tlaku vzduchu nad hladinou vody, odsáváme přes uzavíratelný 
ventil ve dně horní lahve tak dlouho, až ze zavzdušňovací trubičky vystoupí bublinka a ventil uza
vřeme. Vně láhve upevníme svislou stupnici, kterou ocejchujeme. Je vhodné, aby stupnice byla ver
tikálně posunovatelná. Chceme-li hodiny zastavit, uzavřeme zavzdušňovací trubičku. Po překapání 
vody do spodní láhve hodiny obrátíme a postup opakujeme. Chod hodin je po spuštění minímálně 
24 h, odečítání času je možné podle hustoty stupnice asi po čtvrthodinách. 
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Střídavý proud 
Václav Pisk:ač, Gymnázium Brno 

Ve svém příspěvku bych rád rozebral některá úskalí výuky střídavého proudu a navrhl jejich pře
konání. Začnu na základní škole. 

Prvním problémem je záporná h.odnota napětí a proudu. Osvědčilo se mi nechat studenty, aby sami 
navrhli, jak rozlišit různé směry proudu a zapojení zdrojů - na záporné znaménko přijdou sami. 

Druhý problém: časový rozvoj střídavého proudu. Tento problém je způsoben tím, že žáci 8. třídy 
nemají v matematice probrány goniometrické funkce a ve fyzice zatím nebrali kmitavý pohyb a jeho 
časový rozvoj (alespoň při dodržování "klasických" osnov). Řešení nabízí pás papíru, pravítko, tuž
ka a dva pomocníci. Pomocníci napnou vodorovně pás papíru přes tabuli. Učitel svisle přiloží na 
jeho pravý konec pravítko (je vhodné jeho konce podložit kousky kartónu, aby se pás mohl pod 
pravítkem volně pohybovat). Nyní začne plynule kreslit čáru podél pravítka nahoru a dolů (přitom 
komentuje, že si studenti mají pod pohybem tužky představit pohyb ručičky stejnosměrného am
pérmetru při průtoku proudu s velmi nízkou frekvencí). Na povel začnou studenti plynule posou
vat pásem papíru. Na pásu se vykreslí přesvědčivá sinusoida. Pro dobrou viditelnost je vhodné po
užít místo tužky černý fix. 

Třetí problém: usměrnění střídavého proudu. K demonstraci I: .. , ~ 
usměrnění používám stejnosměrný elektromotorek (příp. mikrovr- <> 'to 
tačku). Se studenty probereme, co se stane, když jej připojíme pří-
mo na střídavý zdroj Gim samým by mělo dojít, že je to nesmysl). 
Připojíme nyní motorek přes jednocestný usměrňovač (příp. propo
jíme motorek se zdrojem přes usměrňovací diodu). Bez problémů 
se otáčí (lze zvýraznit tím, že na konec hřídele přilepíme proužek 
papíru). Když však nyní připojíme přes dvoucestný usměrňovač 
(doporučuji Graetzův můstek), motorek se otáčí výrazně rychleji! 
Otáčky lze ještě zvýšit připojením vhodného kondenzátoru (kte
rýžto se však na základní škole neprobírá). 

Nyní hlavní problém střední školy - fázorový diagram. Lze si po
moci vcelku jednoduchou pomůckou: měď na čtverci kuprexitu je 
rozdělena na lichý počet vodorovných pruhů. Tyto pruhy jsou po 
krajích pospojovány pomocí shodných rezistorů tak, že vytvoří vo
divou cestu ve tvaru několikanásobného S. Vznikne tím dělič napětí 
(~. celkové napětí U se rovnoměrně rozdělí na jednotlivé rezistory, 
odpor pásů můžeme zanedbat). Měříme-Ii nyní napětí mezi pro
středním a ostatními pásy, naměříme po skocích napětí od +U/2 po 
-U/2. Ke středu čtverce je připojena otáčející se deska § kontaktem 
na obvodu. Napětí měřené mezi prostředním pásem a tímto kon
taktem má při pravidelném otáčení desky téměř harmonický průběh (ideální sinusoida je nahrazena 
"schodovitým" průběhem, což ovšem ph1iš nevadí). Připojíme stejnosměrný voltmetr s ručičkou 
uprostřed - při otáčení deskou se ručička pravidelně vychyluje na jednu a na druhou stranu. Na 
otočné desce je šipka začínající ve středu a končící u kontaktu. Šipka se otáčí - naměřené napětí není 
úměrné její délce, ale délce jejího průběhu na svislou osu - což jest princip fázorového diagramu. 
Šipka je fázorem měřeného střídavého napětí. Máme-li po obvodu otáčivé desky tři kontakty po 
120°, můžeme třemi voltmetry demonstrovat "třífázové napětí". Tato pomůcka umožňuje luxus 
třífázového systému, jehož frekvence může být libovolně nízká, můžeme systém kdykoliv "zmrazit" 
a kouzelně lze ukázat a odvodit i sdružené napětí. Jediná nevýhoda - dělič napětí neumožňuje ode
bírat větší proudy (větší než proud voltmetrem), jinak je výsledný průběh napětí nesmyslně zkres
len. 
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S'ffdavý proud 
Václav Piskat, Gymnázium Brno 

Ve svém příspěvku bych rád rozebral některá úskalí výuky střídavého proudu a navrhl jejich pře
konáni. Začnu na základní škole. 

Prvním problémem je záporná hodnota napětí a proudu. Osvědčilo se mi nechat studenty, aby sami 
navrhli, jak rozlišit různé směry proudu a zapojeni zdrojťJ. - na záporné znaménko přijdou sami. 

Druhý problém: časový rozvoj střídavého proudu. Tento problém je zpťisoben tím, že žáci 8. třídy 
nemají v matematice probrány goniometrické funkce a ve fyzice zatím nebrali kmitavý pohyb a jeho 
časový rozvoj (alespoň při dodržování "klasických" osnov). Řešení nabízí pás papíru, pravítko, tuž
ka a dva pomocníci. Pomocníci napnou vodorovně pás papíru přes tabuli. Učitel svisle přiloží na 
jeho pravý konec pravítko Oe vhodné jeho konce podložit kousky kartónu, aby se pás mohl pod 
pravítkem volně pohybovat). Nyní začne plynule kreslit čáru podél pravítka nahoru a dolťi (přitom 
komentuje, že si studenti maji pod pohybem tužky představit pohyb ručičky stejnosměrného am
pérmetru při protoku proudu s velmi nízkou frekvencí). Na povel začnou studenti plynule posou
vat pásem papíru. Na pásu se vykreslí přesvědčivá sinusoida. Pro dobrou viditelnost je vhodné po
užít místo tužky černý fix. 

Třetí problém: usměrnění střídavého proudu. K demonstraci 10 00 ... 1 r 
usměrnění používám stejnosměrný elektromotorek (příp. mikrovr- o.,.--------~-6-_o 
tačku). Se studenty probereme, co se stane, když jej připojíme pří- '--________ -' 
mo na střídavý zdroj Gim samým by mělo dojít, že je to nesmysl). 
Připojíme nyní motorek přes jednocestný usměrňovač (příp. propo
jíme motorek se zdrojem přes usměrňovací diodu). Bez problémťi 
se otáčí (lze zvýraznit tím, že na konec hřídele přilepíme proužek 
papíru). Když však nyní připojíme přes dvoucestný usměrňovač 
(doporučuji Graetzťiv ml'lstek), motorek se otáčí výrazně rychleji! 
Otáčky lze ještě zvýšit připojením vhodného kondenzátoru (kte
rýžto se však na základní škole neprobírá). 

Nyní hlavní problém střední školy - fborový diagram. Lze si po
moci vcelku jednoduchou pomťickou: měď na čtverci kuprexitu je 
rozdělena na lichý počet vodorovných pruhťi. Tyto pruhy jsou po 
krajích pospojovány pomocí shodných rezistoru tak, že vytvoří vo
divou cestu ve tvaru několikanásobného S. Vznikne tím dělič napětí 
(lj. celkové napětí U se rovnoměrně rozdělí na jednotlivé rezistory, 
odpor pásů mťižeme zanedbat). Měříme-li nyní napětí mezi pro
středním a ostatními pásy, naměříme po skocích napětí od +U/2 po 
-U/2. Ke středu čtverce je připojena otáčející se deska s kontaktem 
na obvodu. Napětí měřené mezi prostředním pásem a tímto kon
taktem má při pravidelném otáčení desky téměř harmonický pruběh (ideální sinusoida je nahrazena 
"schodovitým" pruběhem, což ovšem příliš nevadí). Připojíme stejnosměrný voltmetr s ručičkou -
uprostřed - při otáčení deskou se ručička pravidelně vychyluje na jednu a na druhou stranu. Na 
otočné desce je šipka začínající ve středu a končící u kontaktu. Šipka se otáčí - naměřené napětí není 
úměrné její délce, ale délce jejího pruběhu na svislou osu - což jest princip fázorového diagramu. 
Šipka je fázorem měřeného střídavého napětí. Máme-li po obvodu otáčivé desky tři kontakty po 
120°, mťižeme třemi voltmetry demonstrovat "třífázové napětí". Tato pomťicka umožňuje luxus 
třífázového systému, jehož frekvence mťiže být libovolně nízká, mťižeme systém kdykoliv "zmrazit" 
a kouzelně lze ukázat a odvodit i sdružené napětí. Jediná nevýhoda - dělič napětí neumožňuje ode
bírat větší proudy (větší než proud voltmetrem), jinak je výsledný pruběh napětí nesmyslně zkres
len. 
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další zvonek a spínač u dveří. Z technických důvodů však nelze natáhnout mezi domem a vrátky 
třetí drát. Jak jim pomoci? 

Řešení: použijí střídavý zdroj, spínače zapojí paralelně, ke 
každému připojí jednu usměrňovací diodu, samozřejmě 
v opačných směrech. Obdobně zapojí i oba zvonky. Při se
pnutí jednoho spínače protéká obvodem jednocestně 

usměrněný proud, který propouští jen jedna z diod u zvon
ků. Při sepnutí druhého spínače má usměrněný proud 
opačný směr. 

Na závěr bych chtěl všechny čtenáře tohoto článku pozvat 
na své webovské stránky na www.jaroska.cz. které obsahují 
popisy několika fyzikálních demonstračních experimentů a 
příbuzná témata. 
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K výuce fyziky v 9. ročníku ZŠ (několik námětů, lak xpestřil výuku) 
Iva Vojkúvková, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové 

Při sestavování tematického plánu pro fyziku v kvartách (- 9. ročníku ZŠ) s využitím Bohuňkovy 
učebnice jsem přemýšlela, jak do výuky aktivně zapojit žáky. Zvolila jsem zadání několika menších 
projektů z jednotlivých kapitol a závěrečný "týden s fyzikou". Vycházela jsem z možností školy a 
pokusila jsem se, aby formy práce byly co nejpestřejší. Jak se mi záměr zdařil, nechám na posouzení 
laskavému čtenáři. Doufám, že mu můj příspěvek bude také aspoň malou inspirací. 

Projekty 

K jejich vypracování měli studenti cca měsíc až dva měsíce času, někdy mohli pracovat ve dvojicích. 
Výsledky práce byly prezentovány ve vyhrazených hodinách či na nástěnkách. Projekty byly znám
kovány (škála 1-3, 5 za neodevzdání v termínu), známka byla obvykle doplněna mým slovním 
hodnocením, někdy se na hodnocení podílelo i publikum. Na závěr školního roku byly nejzdařilejší 
práce vystaveny na akci "Newtonovo jabkobraní" (o této výstavě snad na některém z příštích vele
trM). 

"Zvukové jevy" a "Využití světla a záření" 

Úkolem žáků bylo vyrobit a předvést jednoduché pomůcky pro akustiku a optiku. Do sbírek kabi
netu fyziky tak přibyly "primitivní" hudební nástroje, stetoskopy, provázkové telefony, periskopy, 
dírkové kamery aj. V hodinách se hrálo na sklenice a lahve. Dozvěděli jsme se i o tvorbě zvuku při 
hře na hoboj či elektrickou kytaru. Nadšený amatérský muzikant Vláda vyprávělo stavbě zesilova
če. 

"Jaderná energie" 

Ve vyhrazených terminech žáci obsadili "okénka" v počítačové učebně, aby se mohli seznámit 
s programem "Atom". Na závěr seznamování bylo třeba nalézt v programu odpověď na zadanou 
otázku (využito bylo testů dostupných v programu) a pokusit se o recenzi programu. 

"Energie a její přeměny" 

Energie a běžný život, tak by mohl znít podtitul tohoto projektu. Žáci si mohli vybrát ze dvou zadá
ní - sestavení jídelníčku pro průměmého člověka na týden (s přepočty kJ a kcal) nebo vytvoření 
tabulky výhod a nevýhod různých zdrojů energie. Přitom zpracování mělo být co nejvíce "ke kou
kání". Mlsné jazýčky vesměs zvítězily a tak mám několik docela zajímavých minikuchařek. 

"Počasí kolem nás" 

Vypracování projektu mělo dvě části. Jednak bylo třeba sledovat počasí v průběhu 7 až 10 dnů 
podle možností (něco lze změřit či odhadnout - teplota, tlak, vlhkost, oblačnost, směr a síla větru, 
charakter a množství srážek, mimořádné jevy; něco je možné získat z tisku a dalších médií - ozón, 
znečištění), jednak měl každý nalézt, zpracovat a přednést nějakou meteorologickou zajímavost 
(pranostiky, tomáda, duha, kulové blesky, rekordy atp.). Zvláště aktivní studenti vyrobili jednodu
ché meteorologické přístroje. 

"Astronomie" 

Tento projekt snad nejvíce naplňuje heslo "schola ludus". Úkolem bylo totiž vytvořit jakoukoliv hru 
s astronomickou tématikou. Pro dlouhé zimní večery tak máme v kabinetě fyziky množství stolních 
her, v létě si zase můžeme zahrát hry v terénu. Jedna studentka dokonce má naději na komerční 
vydání svých kvartet. Aktuálně jsem projekt doplnila (přálo nám počasí) o vytváření nákresu slu-
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K výuce fyziky v 9. ročníku IŠ (několik námětů, lak zpestřit výuku) 
Iva Vojkůvková, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové 

Při sestavování tematického plánu pro fyziku v kvartách (- 9. ročníku ZŠ) s využitím Bohuňkovy 
učebnice jsem přemýšlela, jak do výuky aktivně zapojit žáky. Zvolila jsem zadání několika menších 
projektů z jednotlivých kapitol a závěrečný "týden s fyzikou". Vycházela jsem z možností školy a 
pokusila jsem se, aby formy práce byly co nejpestřejší. Jak se mi záměr zdařil, nechám na posouzení 
laskavému čtenáři. Doufám, že mu můj příspěvek bude také aspoň malou inspirací. 

Projekty 

K jejich vypracování měli studenti cca měsíc až dva měsíce času, někdy mohli pracovat ve dvojicích. 
Výsledky práce byly prezentovány ve vyhrazených hodinách či na nástěnkách. Projekty byly znám
kovány (škála 1-3, 5 za neodevzdání v termínu), známka byla obvykle doplněna mým slovním 
hodnocením, někdy se na hodnocení podílelo i publikum. Na závěr školního roku byly nejzdařilejší 
práce vystaveny na akci "Newtonovo jabkobraní" (o této výstavě snad na některém z příštích vele
trhů). 

"Zvukové jevy" a "Využití světla a záření" 

Úkolem žáků bylo vyrobit a předvést jednoduché pomůcky pro akustiku a optiku. Do sbírek kabi
netu fyziky tak přibyly "primitivní" hudební nástroje, stetoskopy, provázkové telefony, periskopy, 
dírkové kamery aj. V hodinách se hrálo na sklenice a lahve. Dozvěděli jsme se i o tvorbě zvuku při 
hře na hoboj či elektrickou kytaru. Nadšený amatérský muzikant Vláďa vyprávělo stavbě zesilova
če. 

"Jaderná energie" 

Ve vyhrazených termínech žáci obsadili "okénka" v počítačové učebně, aby se mohli seznámit 
s programem "Atom". Na závěr seznamování bylo třeba nalézt v programu odpověď na zadanou 
otázku (využito bylo testů dostupných v programu) a pokusit se o recenzi programu. 

"Energie a její přeměny" 

Energie a běžný život, tak by mohl znít podtitul tohoto projektu. Žáci si mohli vybrat ze dvou zadá
ní - sestavení jídelníčku pro průměrného člověka na týden (s přepočty kJ a kcal) nebo vytvoření 
tabulky výhod a nevýhod různých zdrojů energie. Přitom zpracování mělo být co nejvíce "ke kou
kání". Mlsné jazýčky vesměs zvítězily a tak mám několik docela zajímavých minikuchařek. 

"Počasí kolem nás" 

Vypracování projektu mělo dvě části. Jednak bylo třeba sledovat počasí v průběhu 7 až 10 dnů 
podle možností (něco lze změřit či odhadnout - teplota, tlak, vlhkost, oblačnost, směr a síla větru, 
charakter a množství srážek, mimořádné jevy; něco je možné získat z tisku a dalších médií - ozón, 
znečištění), jednak měl každý nalézt, zpracovat a přednést nějakou meteorologickou zajímavost 
(pranostiky, tornáda, duha, kulové blesky, rekordy atp.). Zvláště aktivní studenti vyrobili jednodu
ché meteorologické přístroje. 

"Astronomie" 

Tento projekt snad nejvíce naplňuje heslo "schola ludus". Úkolem bylo totiž vytvořit jakoukoliv hru 
s astronomickou tématikou. Pro dlouhé zinmí večery tak máme v kabinetě fyziky množství stolních 
her, v létě si zase můžeme zahrát hry v terénu. Jedna studentka dokonce má naději na komerční 
vydání svých kvartet. Aktuálně jsem projekt doplnila (přálo nám počasí) o vytváření nákresu slu-
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neční soustavy v rozumném měřítku limitovaném rozměry školního hřiště. Tady šlo o týmovou 
práci jednotlivých tříd. 

"Závěr fyziky" 

Opět týmovým projektem bylo vytvoření průvodce NTM v Praze v návaznosti na akci "Týden 
s fyzikou". Opakovací hodiny mohli dobrovolníci zpestřit výrobou plakátů ke shrnutí jednotlivých 
kapitol. 

Týden s fyzikou 

Každá exkurze či přednáška "naruší" z hlediska kolegů výuku. Využila jsem proto maturitního 
týdne, kdy bývá výuka beztak upravena, k realizaci souvislého cyklu několika akcí. Samozřejmě 
všemu předcházela již od března četná korespondence a telefonáty, za výhodu považuji proplacení 
veškerého vstupného žákům z prostředků "rodičovského sdružení". Koordinace přesunů čtyř kvart 
si vyžádala chvíli organizování, dík patří též ochotným dozírajícím kolegům. Ale náplň snad stála 
za trochu práce. V "Týdnu s fyzikou" navštívili studenti vodní elektrárnu na Labi, absolvovali pro
gram na hvězdárně a planetáriu, o problémech jaderné energetiky besedovali s poradcem v této 
oblasti, o práci meteorologů s pracovníky ČHMÚ. Na závěr jsme vyjeli do Prahy, kde si žáci pro
hlédli expozice NTM a dozvěděli se něco více o orloji. 

Odměna na rozloučenou 

S těmito loňskými kvartány jsem prožila "v dobrém i zlém" čtyři roky, pokračovat budu již jen 
s jednou třídou. To si zasloužilo aspoň malou odměnu v podobě dortu pro každou třídu a osobního 
poděkování pro každého studenta. 

Poznámka: Přímí účastníci Veletrhu nápadů mají tu výhodu, že aspoň něco málo z výsledků práce žáků při 
mém vystoupení viděli, pro ostatní aspoň jeden plakát. 
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Něk@lik ukeb:ek J: prad studentů 
Markéta Benešová, Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2, Brno 

První stupeň osmiletého gymnázia 

Veselý model atomu 

Studenti se rozdělili na tři stejné skupiny: neutrony, protony a elektrony. Každý student nakreslil 
jednu částici přibližně o průměru 7 cm. Pro lepší rozlišení jsme zvolili různé barvy. Neutrony zele
né, protony červené a elektrony modré. Nakonec jsme společně vše upevnili na volnou stěnu ve 
třídě speciální snímatelnou lepící hmotou. Oběžné dráhy jsme vytvořili z drátu s barevnou bužír
kou. Podle fantazie studentů vznikly "veselé či nazlobené obličeje" částic (piráti, mimozemšťané, 
slečinky, polárníci, ... ). 

Siloměry 

Při probírání měření síly jsem studentům zadala, aby vyrobili siloměry. Provedení a použité materi
ály jsem nechala čistě na nich. Po čtrnácti dnech se mi sešly opravdu obdivuhodné přístroje. Některé 
siloměry jsme nazvali kapesní, protože byly zabudovány do propisovacích tužek. Zálesácký siloměr 
byl vyroben ze dřeva. Na výrobu ekologického siloměru byla použita stará plastiková láhev. Nako-
nec jsme uspořádali soutěž o nejpřesnější, nejoriginálnější a nejhezčí siloměr. . 

Rakety a družice 

Jednou, když jsem určitou dobu byla mimo ško
lu, mi studenti připravili překvapení. Vytvořili 
modely raket, které nám teď zdobí učebnu fyzi
ky. Posléze přidali model družice Mariner 10, 
která se v roce 1974 vydala k Merkuru a Venuši. 

Archimédes v básni 

Při probírání Archimédova zákona jsme se se
známili s bájí o tom, jak byl tento zákon objeven. 
Studenti pak vytvořili malé skupinky a každá 
z nich napsala svoji báseň na toto téma. Potom jsme vytvořili společnou báseň tak, aby v ní každá 
skupinka našla některý svůj verš. Studenti ještě nakreslili obrázky týkající se textu a vše jsme umís
tili na chodbu před učebnu fyziky. 

Archimédes 

V dávných dobách jeden vědec a fyzik žil, 

a ten za svůj život mnoho užitečných strojů vyrobil (např. kladkostroj). 

Také známý fyzikální zákon vyslovil. Povězme si tedy, jak to bylo: 

Jednou Hieron, dobrý král, zlatníka si zavolal a přikázal: 

"Tu máš zlato a udělej mi korunu!" 

Na krále zlatník chtěl udělat lest, 

kousek zlata, kousek stříbra, které levnější než zlato jest. 

Král je hlupák, nic nepozná, myslel si zlatník. 

Král měl pocit, že zlatníkem byl oklamán, a tak Archiméda o radu požádal. 
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Několik ukázek z prad studentů 
Markéta Benešová, Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2, Brno 

První stupeň osmiletého gymnázia 

Veselý model atomu 

Studenti se rozdělili na tři stejné skupiny: neutrony, protony a elektrony. Každý student nakreslil 
jednu částici přibližně o průměru 7 cm. Pro lepší rozlišení jsme zvolili různé barvy. Neutrony zele
né, protony červené a elektrony modré. Nakonec jsme společně vše upevnili na volnou stěnu ve 
třídě speciální snímatelnou lepící hmotou. Oběžné dráhy jsme vytvořili z drátu s barevnou bužír
kou. Podle fantazie studentů vznikly "veselé či nazlobené obličeje" částic (piráti, mimozemšťané, 
slečinky, polárníci, ... ). 

Siloměry 

Při probírání měření síly jsem studentům zadala, aby vyrobili siloměry. Provedení a použité materi
ály jsem nechala čistě na nich. Po čtrnácti dnech se mi sešly opravdu obdivuhodné přístroje. Některé 
siloměry jsme nazvali kapesní, protože byly zabudovány do propisovacích tužek. Zálesácký siloměr 
byl vyroben ze dřeva. Na výrobu ekologického siloměru byla použita stará plastiková láhev. Nako-
nec jsme uspořádali soutěž o nejpřesnější, nejoriginálnější a nejhezčí siloměr. . 

Rakety a družice 

Jednou, když jsem určitou dobu byla mimo ško
lu, mi studenti připravili překvapení. Vytvořili 
modely raket, které nám teď zdobí učebnu fyzi-

r ky. Posléze přidali model družice Mariner 10, 
která se v roce 1974 vydala k Merkuru a Venuši. 

Archimédes v básni 

Při probírání Archimédova zákona jsme se se
známili s bájí o tom, jak byl tento zákon objeven. 
Studenti pak vytvořili malé skupinky a každá 
z nich napsala svoji báseň na toto téma. Potom jsme vytvořili společnou báseň tak, aby v ní každá 
skupinka našla některý svůj verš. Studenti ještě nakreslili obrázky týkající se textu a vše jsme umís
tili na chodbu před učebnu fyziky. 

Archimédes 

V dávných dobách jeden vědec a fyzik žil, 

a ten za svůj život mnoho užitečných strojil vyrobil (např. kladkostroj). 

Také známý fyzikální zákon vyslovil. Povězme si tedy, jak to bylo: 

Jednou Hieron, dobrý král, zlatníka si zavolal a přikázal: 

"Tu máš zlato a udělej mi korunu!" 

Na krále zlatník chtěl udělat lest, 

kousek zlata, kousek stříbra, které levnější než zlato jest. 

Král je hlupák, nic nepozná, myslel si zlatník. 

Král měl pocit, že zlatníkem byl oklamán, a tak Archiméda o radu požádal. 
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Chtěl zjistit, zda je čisté zlato to, co bylo použito na jeho královskou korunu. 

Archimédes měl dojít k vysvětlení bez zničení, bez roztavení. 

Vědec velmi přemýšlel, až se z toho unavil, 

proto se do lázní vydal, aby svou mysl očistil. 

V lázních napadla ho myšlenka, že jej i každé těleso nadnáší voděnka. 

Z lázní prý neoděn vyběhl ven 

(to je ovšem prachsprostá lež, to o něm řekl někdo, kdo mu jeho úspěch záviděl) 

a křičel: "Heuréka!!! - Objevil jsem!". 

Vzápětí nato objevil se u krále volaje: 

"Nový zákon jsem objevil, abych pravost vaší koruny ověřil!" 

Pak potopil zlato (stejné množství, jako bylo zlatníkovi dáno) 

a korunu do džberu a podle množství vytlačené vody poznal, 

že mají rozdílnou hustotu. 

To tedy znamená, že zlatník krále podvedl. 

Zlatník byl za svou drzost popraven a Archimédes štědře odměněn. 

Zda je tento příběh pravda, nevíme, 

ale od těch dávných dob se Archímédúv zákon učíme. 
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Druhý stupeň osmiletého gymnázia 

Ročníkové práce 

Zpracovávat ročníkové či seminární práce například z dějepisu či literatury není dnes nic neobvyk
lého. Rozhodla jsem se, že bych to mohla vyzkoušet i ve fyzice. Na tento nápad mě přivedl můj roč
ní stipendijní pobyt na soukromé škole Colegio International San Estanislao Kostka nedaleko Mad
ridu. Tam studenti dělali ročníkové práce téměř ve všech předmětech. Pravda je, že měli k dispozici 
poměrně velkou knihovnu plnou encyklopedií a počftačťt s výukovými a naučnými programy. Po 
mém návratu jsem nakoupila pár encyklopedií, aby měli moji studenti z čeho čerpat. Práci dělali 
studenti tři roky po sobě. 

Prvním rokem jim byla zadána konkrétní témata (např.: optika, kapaliny, energie, síla, ... ). Každý 
student pracoval sám po dobu asi tří měsíců. Měli za úkol v rámci svých znalostí zpracovat, vysvět
lit vybrané téma a odevzdat jej v podobné formě, jako se píší odborné práce na vysokých školách. 

Druhým rokem dělali studenti práci ve dvojicích, a to ze dvou důvodů. Chtěla jsem, aby se naučili 
spolupracovat, protože v životě málokdo pracuje opravdu sám a nezávisle na ostatních. Druhým 
důvodem bylo, že jsem strávila příliš mnoho času kontrolou asi šedesáti prací. Studenti se opět vě
novali zadaným tématům s dltrazem na využití v praxi a každá dvojice si připravila malou obhajo
bu své práce. 

Posledním rokem studenti nedostali žádné konkrétní zadání. Jejich úkolem bylo zaměřit se na prak
tické využití fyzikálních jevlt v ostatních vědních oborech a v praxi. Pro zajímavost uvádím několik 
názvlt předložených prací: multimédia, tiskařská technika, spalovací motory, sdělovací technika, 
létání, optické přístroje, elektronické součástky, ... 

Úkolem všech prací bylo naučit studenty pracovat s využitím ruzných materiálů na určité proble
matice, pracovat ve skupinách a prezentovat před publikem výsledky své práce. I slabší studenti 

r vytvořili velmi pěkné práce a dosáhli výborného hodnocení, což je pozitivně motivovalo k dalšímu 
studiu, pro ně tak obávaného předmětu, jakým je fyzika. 
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Druhý stupeň osmiletého gymnázia 
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Panská fyzika ze Itupky 
Jaroslav Reichl a Vítězslav Jíra (1.0), SPŠST Panská 3, Praha 1 

Na úvod malé vysvětlení nadpisu - to není vychloubání, to má být pouze pokus o vtip. Naše škola 
má v Praze k dispozici dvě budovy - jednu v Panské ulici a druhou v Malé Štupartské a právě ve 
"Štupce" je učebna fyziky, fyzikální kabinet a sídlo přírodních věd vůbec. Proto ten netradiční název 
příspěvku. Navíc v době, kdy bylo třeba poslat přihlášku s názvem vystoupení, jsem nevěděl, s čím 
"ponesu kůži na trh", takže tímto způsobem jsem si nechával otevřená "zadní vrátka". Ale ted již 
k fyzice samotné. 

Dávám k dispozici několik námětů na pokusy, resp. na oživení výuky fyziky na střední škole. Ně
které jsou z mé hlavy, některé jsem "okoukal" jinde a mírně modifikoval, ale tím se netajím. 

Sluneční soustava 

V prvním ročníku se v kapitole věnované gravitačnímu poli v okolí hmotných bodů zavádí 
v souvislosti se sluneční soustavou a Keplerovými zákony veličina v astronomii často používaná -
astronomická jednotka. Studenti se dozví, jak se definuje, proč se zavádí, jaká je její velikost. A po
čítají se úlohy. Sám jsem se poněkud více zajímalo astronomii, takže mám vždy co dělat, abych se 
držel osnova nezačal vykládat podrobně o sluneční soustavě, jednotlivých planetách, kometách, ... 
více, než mi dovoluj,! čas. Přesto se rozpovídám malinko více a tudíž dojde na vzdálenosti jednotli
vých planet od Slunce. A tady je kámen úrazu. Přiznám se, že teprve po sestavení následujícího 
modelu člověku dojde, jak "prázdná" sluneční soustava vlastně je. 

K sestavení jednoduchého modelu sluneční soustavy je třeba: pevný provázek (alespoň 4,5 m dlou
hý), kreslicí čtvrtka či jiný tužší papír, kružítko, nůžky, tužka, 2 stativy (bud školní nebo z PET lah
ví). Z papíru jsem vystřihl 10 koleček (9 planet a Slunce) s poloměrem 2 cm. V jejich středu jsem 
udělal dírku na provlečení provázku. Poblíž jednoho konce provázku (necháme kousek na přivázání 
ke stativu) připevníme Slunce. A nyní v poměru 1 AU ~ 10 cm umisťujeme na provázek další pla
nety, jejichž vzdálenosti lze nalézt v Matematicko-fyzikálních tabulkách. Já osobně jsem si pro pří
pad zvídavých dotazů studentů na kolečka reprezentující jednotlivé planety z tabulek vypsal vzdá
lenost od Slunce, dobu oběhu kolem Slunce (periodu), rovníkový průměr planety a poměr hmot
nosti planety vzhledem k hmotnosti Země a astronomickou značku planety. A jednoduchý model 
sluneční soustavy, na kterém je názorně vidět rozložení planet kolem Slunce, je hotov. 

Planety slunečni soustavy 

Máme-Ii k dispozici model sluneční soustavy, na němž jsou vidět vzdálenosti jednotlivých planet od 
Slunce, chtělo by to ještě nějak ukázat vzájemnou velikost (srovnání) jednotlivých planet. 
V nejrůznější literatuře se člověk dočte různá přirovnání (míče, špendlíkové hlavičky, kuličky hra
,hu, ... ), což sice může pomoci, ale problém je uvažované modely sehnat a mluvit o nich "zpaměti 
naslepo", to není ono. Proto jsem si vypomohl opět s pomocí několika čtvrtek, kružítka, barevných 
pastelek, vodovek a nůžek a vytvořil modely rovinné. 

Před vlastní výrobou pomůcky bylo třeba vymyslet správný poměr pro zmenšení skutečného prů
měru planety tak, aby bylo možno rozumně sestrojit model jak např. Pluta, tak i Jupitera. Rozhodl 
jsem se pro poměr 1: 200000000. Mnou použité hodnoty jsou v následující tabulce: 
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Planeta Pruměrpla- Pruměrmo- Planeta Pruměrpla- Pruměrmo-

nety delu nety delu 

Merkur 4878 km 2,44 cm Saturn 120536 km 60,27 cm 

Venuše 12102 km 6,05 cm Uran 51118 km 25,56 cm 

Země 12756 km 6,40 cm Neptun 49528 km 24,76 cm 

Mars 6794 km 3,40 cm Pluto 2360 km 1,18 cm 

Jupiter 142984 km 71,49 cm Měsíc 3476 km 1,74 cm 

Nyní již stačí s pomocí kružítka a nůžek sestrojit příslušné modely a obarvit je. Barvy jednotlivých 
modelů jsem hledal v kapesním pruvodci Planety naší sluneční soustavy a na Internetu. 

Sluneční soustava na počítači 

Do třetice všeho dobrého, a tak tu máme třetí setkání se sluneční soustavou. Tentokráte v počítačové 
;udobě od studenta prvního ročníku naší školy - Vítězslava Jíry. Ten v programu ,,3D Studio" vy
tvořil pohyblivé animace planet sluneční soustavy (viz obrázky). Ke spuštění těchto animací není 
nutný zmíněný program - stačí systém Windows s instalací přehrávače souboru s příponou A VI 
(videoklipů). 

Do budoucna Vítek plánuje zobrazení všech planet najednou včetně "zabudování" Keplerových 
zákonů, tj. planety se poté budou po svých trajektoriích pohybovat nerovnoměrně právě podle 
Keplerových zákonů. Zatím jsme si jen tak hráli a seznamovali se s prostředim ,,3D Studia". Víme 
totiž, že "kdo si hraje, nezlobí ... " 

Kinetická energie rotujícího tělesa 

Při výkladu mechanické energie studenti většinou snadno pochopí, jak se projeví u hmotného bodu 
jeho kinetická energie posuvného pohybu a potenciální energie. Kinetická energie rotujícího tuhého 
tělesa už je ale na představu a pochopení těžší. Není tedy nic jednoduššího než přesvědčit studenty, 
že rotující tuhé těleso tuto energii skutečně má. Vyrobil jsem tedy model setrvačníku. Vymontovat 
z FAVORITA přední kolo není problém, ale kolo je lehké a tudíž má malý moment setrvačnosti. 
K jeho zvýšení bylo zapotřebí zvětšit hmotnost na obvodu kola. Vylévat ráfek olovem, jak předvá
dějí vyučující na MFF UK, jsem zavrhl. Hledal jsem tedy jednodušší způsob. 

Ke zhotovení následující pomůcky je třeba přední kolo z jízdního kola (FAVORIT) bez pneumatiky 
a duše, 18 lahviček od Actimelu, suchý písek, izolepa, gumičky, igelitové sáčky (nebo fólie na potra
viny). Lahvičky do Actimelu naplníme pískem a pomocí igelitu a gumičky ji uzavřeme. Poté ji polo
žíme do ráfku kola a několikrát obmotáme izolepou. Analogicky postupujeme s dalšími lahvičkami. 
Před začátkem lepení lahviček je třeba alespoň zhruba vyměřit vzdálenosti mezi lahvičkami, aby se 
kolo otáčelo rovnoměrně. 

Nyní kolo uchopíme za "motýlky" tak, aby jeho osa byla vodorovná, a roztočíme (buď požádáme 
někoho, nebo zvládneme sami) a setrvačník je na světě. Půjčíme-li tento setrvačník do ruky studen
tům, roztočíme jej a poté je vyzveme, aby zkusili rotující kolo natočit (tj. změnit vodorovnou polohu 
osy kola), zjistí, že to není tak jednoduché. Zopakuje-li si student popsaný experíment s různými 
úhlovými rychlostmi otáčení kola, může si ověřit, že s rostoucí úhlovou rychlostí roste i kinetická 
energie rotujícího tělesa (závislost na druhé mocnině této úhlové rychlosti ukázat nelze). 

Se zvídavějšími studenty můžeme zavést řeč i na piruety krasobruslařů, vznik rotace planet při 
vzniku sluneční soustavy, ... a nastínit veličinu zvanou moment hybnosti a zákon jeho zachování. 
K tomu lze využít otáčející se židli, na níž se posadí sám učitel nebo student, a postupným nakláně
ním osy kola vyvolat rotaci celé židle. Přestože nemám speciálně vyrobenou židli jako na MFF UK, 
podařilo se mi celkem slušně se otáčet. 
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Během práce s roztočeným setrvačníkem je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke zranění. Zvláštní po
zornost je třeba věnovat při brždění kola. Věřte, docela to bolí. 

Přilepeni plecháčku ke sklu bez lepidla 

K tomuto pokusu z termodynamiky, konkrétně z oblasti skupenských přeměn, je třeba: klasický 
plecháček, podložní sklo, na které se plecháček vejde, kus polystyrenu (jako tepelná izolace), drcený 
led, voda a sůl. 

Na skleněnou destičku, kterou tepelně izolujeme vhodným podkladem (např. polystyren), nakape
me trochu vody. Poté na ní položíme plecháček s jemně roztlučeným ledem a na led nasypeme tro
chu kuchyňské soli. Nyní necháme několik minut stát. Poté, chceme-li zvednout plecháček vzhůru, 
pozorujeme, že je k němu přímrzlá skleněná destička. 

A vysvětlení? K tání ledu je třeba dodat soustavě skupenské teplo tání. Toto teplo je zde dodáváno 
samotnou směsí (reakce soli s ledem). Proto se směs ochlazuje, což vyvolává zamrzání vody mezi 
plecháčkem a skleněnou destičkou. 

Při pokusu je třeba dbát na to, aby do vody pod plecháček nenapadaly krystalky soli. 

Tento pokus není z mé hlavy, ale našel jsem ho v knize "Fyzikální kvízy" od B. F. Bilimoviče. 

Další spojení na mě, resp. autora animací, je možné pomocí e-mailu:reichl@panska.cz. 

Jupiter 

Mars 

Pluto 

Saturn 

Země 
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Atmosférický tlak 
Jana Šolcová, Gymnázium Beroun 

Cílem následujících pokusu je ukázat kvalitativně závislost hustoty vzduchu na jeho teplotě při 
konstantním objemu; vznik podtlaku a jeho účinky. 

Záhadné skleničky 

Pomůcky: 2 skleničky, svíčka, sirky, papír, nužky, voda 

Demonstrace: Do jedné sklenice postavte hořící svíčku. Na její horní okraj položte na sebe několik 
namočeHych papírových kroužku (prstencu) s vnitřním pruměrem o málo menším, než je pruměr 
skleničky. Na tyto kroužky opatrně postavte dnem vzhuru druhou sklenici a přitlačte ji. Svíčka brzy 
zhasne. Pak opatrně zvedněte horní sklenici. Současně s ní se zvedá i sklenice spodní. 

Vysvětleni: Plamen svíčky zahřívá vzduch ve sklenici, ten se rozpíná a část ho unikne ven. Po zhas
nu' ,."ky se vzduch ve sklenicích ochlazuje a jeho tlak klesá pod tlak atmosférický - uvnitř skleni
ce je pudtlak. Proto vnější atmosférický tlak přitiskne jednu sklenici ke druhé. 

Stoupající voda a možná i vodotrysk 

Pomůcky: baňka s přiléhavým víkem, popř. recipient vývěvy, láhev s obarvenou vodou uzavřená 
zátkou s trubicemi, lihový kahan, sirky 

Demonstrace: Baňku (recipient) podržte otvorem dolu nad plame
nem hořícího lihového kahanu a pak posaďte na víko nebo gumo
vou podložku tak, aby lahvička s vodou byla uvnitř. Po přitlačení 
baňky (popř. po zatěžkání závažím) stoupne hladina vody 
v trubicích, popř. z nich začne voda vytékat. 

Vysvětlení: Vzduch v baňce se nad kahanem ohřeje a část ho 
z baňky unikne. Když baňku postavíme na podložku s lahví, tlak 
vzduchu bude po ochlazení menší než v lahvičce s trubicemi. Proto 
vzduch uzavřený v lahvičce z ní bude vytlačovat vodu a hladina 
vody v trubicích stoupne. 

Poznámka: 
stejného efektu lze dosáhnout přímo pod recipientem vývěvy lahvička se 
zátkou s trubicemi - lze použít pomůcku k demonstraci pokusu Pascalův 
zákon, která je dodávána firmou Ariane Schola. 

Láhev a balonek 

Pomůcky: skleněná láhev, horká voda, balonek, popř. led nebo studená voda na ochlazení 

varianta 1: 

Demonstrace: Naplňte láhev asi do třetiny horkou vodou a její hrdlo uzavřete dětským gumovým 
balonkem. Počkejte, nebo láhev ochlaďte ledem nebo studenou vodou. Balonek se "vcucne" dovnitř 
láhve. 

Vysvětlení: Po naplnění láhve horkou vodou ohřátý vzduch z části unikne z láhve. Uzavřeme-li hr
dlo láhve balonkem a láhev ochladíme, sníží se teplota vody i vzduchu uvnitř, a tím i tlak vzduchu. 
Vnější atmosférický tlak "promáčkne" balonek dovnitř hrdla láhve. 

varianta 2: 

Demonstrace: Hrdlo prázdné láhve uzavřete dětským gumovým balonkem a ponořte do nádoby 
S horkou vodou (např. ve varné konvici). Balonek se bude postupně nafukovat. 
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Atmosférický tlak 
Jana Šolcová, Gy;"názium Beroun 

Cílem následujících pokusů je ukázat kvalitativně závislost hustoty vzduchu na jeho teplotě při 
konstantním objemu; vznik podtlaku a jeho účinky. 

Záhadné skleničky 

Pomůcky: 2 skleničky, svíčka, sirky, papír, nůžky, voda 

Demonstrace: Do jedné sklenice postavte hořící svíčku. Na její horní okraj položte na sebe několik 
namočellých papírových kroužků (prstenců) s vnitřním průměrem o málo menším, než je průměr 
skleničky. Na tyto kroužky opatrně postavte dnem vzhůru druhou sklenici a přitlačte ji. Svíčka brzy 
zhasne. Pak opatrně zvedněte horní sklenici. Současně s ní se zvedá i sklenice spodní. 

Vysvětlen!: Plamen svíčky zahřívá vzduch ve sklenici, ten se rozpíná a část ho unikne ven. Po zhas
nuti <íčky se vzduch ve sklenicích ochlazuje a jeho tlak klesá pod tlak atmosférický - uvnitř skleni
ce je podtlak. Proto vnější atmosférický tlak přitiskne jednu sklenici ke druhé. 

Stoupající voda a možná i vodotrysk 

Pomůcky: baňka s přiléhavým víkem, popř. recipient vývěvy, láhev s obarvenou vodou uzavřená 
zátkou s trubicemi, lihový kahan, sirky 

Demonstrace: Baňku (recipient) podržte otvorem dolů nad plame
nem hořícího lihového kahanu a pak posaďte na víko nebo gumo
vou podložku tak, aby lahvička s vodou byla uvnitř. Po přitlačení 
baňky (popř. po zatěžkání závažím) stoupne hladina vody 
v trubicích, popř. z nich začne voda vytékat. 

Vysvětlen!: Vzduch v baňce se nad kahanem ohřeje a část ho 
z baňky unikne. Když baňku postavíme na podložku s lahví, tlak 
vzduchu bude po ochlazení menší než v lahvičce s trubicemi. Proto 
vzduch uzavřený v lahvičce z ní bude vytlačovat vodu a hladina 
vody v trubicích stoupne. 

Poznámka: 
stejného efektu lze dosáhnout přímo pod recipientem vývěvy lahvička se 
zátkou s trubicemi - lze použít pomůcku k demonstraci pokusu Pascalův 
zákon, která je dodávána firmou Ariane Schola. 

Láhev a balonek 

Pomůcky: skleněná láhev, horká voda, balonek, popř. led nebo studená voda na ochlazení 

varianta 1: 

Demonstrace: Naplňte láhev asi do třetiny horkou vodou a její hrdlo uzavřete dětským gumovým 
balonkem. Počkejte, nebo láhev ochlaďte ledem nebo studenou vodou. Balonek se "vcucne" dovnitř 
láhve. 

Vysvětlen!: Po naplnění láhve horkou vodou ohřátý vzduch z části unikne z láhve. Uzavřeme-li hr
dlo láhve balonkem a láhev ochladíme, sníží se teplota vody i vzduchu uvnitř, a tím i tlak vzduchu. 
Vnější atmosférický tlak "promáčkne" balonek dovnitř hrdla láhve. 

varianta 2: 

Demonstrace: Hrdlo prázdné láhve uzavřete dětským gumovým balonkem a ponořte do nádoby 
s horkou vodou (např. ve varné konvici). Balonek se bude postupně nafukovat. 
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Vysvětlení: Ohřátý vzduch v láhvi se rozpíná a jeho zvětšující se tlak zpúsobuje nafouknutí balonku 
a hrdle láhve. 

Podivný válec - Magnusův jev 

Pomůcky: papírový válec délky asi 20 cm a průměru 
5 cm (lze vytvořit z papíru A4), podložka vytvářející 
nakloněnou rovinu 

Demonstrace: Papírový válec necháme volně se kutálet 
z nakloněné roviny. Trajektorie začátku jeho pádu má 
neočekávaný tvar - srovnejme ji s trajektorií stejného 
válce, který se však nevalí, ale volně "sjede" ve směru 
své osy (viz obr). 

Vysvětlení: Fyzikální podstata jevu se nezmění, jestli
že si představíme, že se válec otáčí ve směru pohybu 
hodinových ručiček a proud vzduchu jej obtéká zdola 
nahoru (viz obr). Válec totiž strhuje do otáčivého po
hybu vzduch tak, že vzduchový proud těsně pod 
válcem má větší rychlost než těsně nad ním. Proto 
tlak na spodní straně válce je menší než na straně 
horní. Tímto rozdílem tlakú je vysvětlen tvar trajek
torie padajícího válce. 

a jeden pokus navíc 

Násoska přelévající vzduch 

Pomůcky: větší zkumavka, kádinka s vodou, pryžová hadička, stojan k upevnění zkumavky 

Demonstrace: Zkumavku naplňte vodou, uzavřete ji prstem, ponořte dnem vzhúru do kádinky 
s vodou tak, aby do ní nevnikal vzduch a upevněte do stojanu. Jeden konec pryžové hadice zakryjte 
prstem a druhý zasuňte do zkumavky tak, aby byl výše než hladina vody v kádince. Odkryjte prst 
z druhého konce hadice. Vzduchové bubliny budou prudce pronikat do zkumavky s vodou, takže ji 
vzduch brzy zaplní. 

Vysvětlení: Porovnejme tlaky v blízkosti ústí konce trubičky ve zkumavce. Tlak "zdola vzhůru" je 
roven atmosférickému tlaku a "shora dolů" je hydrostatický tlak způsobený tíhou sloupce vody ve 
zkumavce (tento tlak je jistě menší). Proto vzduch vniká do zkumavky a vytlačuje z ní vodu. 

,-... 
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Měřeni rychlosli nduchu 
ZdeneK Polák, Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

Ve svém vystoupení vás chci přesvědčit o dvou věcech. Fyzika je experimentální vědou, a proto by 
se měl žák při každém setkání s ní vždy účastnit nějakého pokusu. Čím budou jednodušší a čím jich 
bude víc, tím lépe. Je jen dobře, když demonstraci určitého fyzikálního děje uvidí vícekrát, a ještě 
lepší, provádí-li ji při opakování sám. Vytvořte si zásobárnu jednoduchých, snadno uskutečnitel
ných experimentů. Musí to být sestavy typu "vezmu a jdu". Jednoúčelové věci, které čekají na vás 
ve skříni, až je budete potřebovat. A za druhé. Když měříte hodnotu nějaké fyzikální veličiny, udě
lejte to více nezávislými metodami. Přesvědčme žáky, že hodnoty veličin nejsou jen čísla, ke kterým 
došli více či méně pochopeným postupem. Že k hodně blízkým číslům dojdou i jinou cestou. 

Uvedu příklad. Určení objemu hliníkového válečku. V šesté třídě můžeme použít pouze přímou 
metodu pomocí odměrného válce. V osmé třídě můžeme postup opakovat a navíc vypočítat objem 
z rozměru tělesa a pomocí Archimédova zákona. Získáme hodnotu požadované veličiny dokonce 
třemi způsoby a potřebujeme pouze: těleso vhodného tvaru, odměrný válec, posuvné měřítko a si
loměr. Navíc můžeme diskutovat přesnost měření u jednotlivých metod. 

Měření velikosti rychlosti vzduchu je dalším příkladem vhodným pro 1. ročník SŠ. Potřebujeme: 

1. Fukar ze soupravy Molekulová fyzika, nebo od vzducHv. = --!'·;\hy. V nouzi vystačíme s menším 
typem vysavače. 

2. Skleněnou manometrickou trubici ve tvaru U o výšce cca 30 cm s obarvenou vodou. 

3. Ohebnou hadici s aerodynamickou koncovkou např. z dolní části propisovací tužky. Širší konec 
zasuneme do hadice a zúženým koncem provádíme měření. 

4. Lehký vozík pod fukar. 

5. Siloměr do 2 N. K němu asi 60 cm dlouhý provázek s háčky ke spojení s vozíkem. 

6. Pravoúhlý trojúhelník k měření rozdílu výšek hladin v ramenech manometru. 

7. Stojan s držákem pro manometrickou trubici a stojánek pro siloměr (použito závaží 1 kg, ke kte-
rému byl siloměr upevněn gumičkou). 

Uspořádání experimentu viz obr. 1. Jedno rameno manometru je volné, druhé je hadicí spojeno 
s koncovkou vloženou do proudu vzduchu. Náporový tlak zjistíme z rozdílu hladin v ramenech 

manometru. Z Bemoulliho rovnice vyplývá Ll.p = .!. Pkv2 a tedy v = ~2Ll.hPkg , 
2 Pv 

kde Ll.h je rozdíl hladin v ramenech manometru, Pk je hustota vody, g je tíhové zrychlení a P" je 
hustota vzduchu. Ta závisí na teplotě a na tlaku. Naleznete ji pro konkrétní podminky v tabulkách 

(běžné hodnoty jsou mezi 10-3 kg·m-3 až 1,3.10-3 kg·m-3 ). Nezávisle na této metodě lze zjistit 
rychlost vzduchu pomocí reaktivní tahové síly uvádějící fukar na vozíku do zrychleného pohybu. 
Sílu určíme siloměrem nebo ze znalosti hmotnosti fukaru s vozíkem, dráhy a doby pohybu. 
Z rovnosti změny hybnosti vzduchu a impulsu síly na něj působící m· Ll.v = F . Ll.t odvodíme se stu-

denty vztah v = ~ ; , kde F je velikost reaktivní tahové síly a r poloměr výstupního otvoru, kte-
trr Pv 

rým je hnán vzduch z fukaru. 

Při maximálním výkonu fukaru s průměrem výstupního otvoru 32 mm jsme naměřili rozdíl hladin 

12 cm, což odpovídá velikosti rychlosti vzduchu 47 m· S·l uprostřed trysky. Tahové síle 1,5 N pak 

odpovídá průměrná rychlost 41 m· s·j v celém průřezu trysky. 
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Měření rychlosti vzduchu 
Zdeněk Polák, Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

Ve svém vystoupení vás chci přesvědčit o dvou věcech. Fyzika je experimentální vědou, a proto by 
se měl žák při každém setkání s ní vždy účastnit nějakého pokusu. Čím budou jednodušší a čím jich 
bude víc, tím lépe. Je jen dobře, když demonstraci určitého fyzikálního děje uvidí vícekrát, a ještě 
lepší, provádí-li ji při opakování sám. Vytvořte si zásobárnu jednoduchých, snadno uskutečnitel
ných experimentU. Musí to být sestavy typu "vezmu a jdu". Jednoúčelové věci, které čekají na vás 
ve skříni, až je budete potřebovat. A za druhé. Když měříte hodnotu nějaké fyzikální veličíny, udě
lejte to více nezávislými metodami. Přesvědčme žáky, že hodnoty veličín nejsou jen čísla, ke kterým 
došli více či méně pochopeným postupem. Že k hodně blízkým číslům dojdou i jinou cestou. 

Uvedú příklad. Určení objemu hliníkového válečku. V šesté třídě můžeme použít pouze přímou 
metodu pomocí odměrného válce. V osmé třídě můžeme postup opakovat a navíc vypočítat objem 
z rozměrů tělesa a pomocí Archimédova zákona. Získáme hodnotu požadované veličiny dokonce 
třemi způsoby a potřebujeme pouze: těleso vhodného tvaru, odměrný válec, posuvné měřítko a si
loměr. Navíc můžeme diskutovat přesnost měření u jednotlivých metod. 

Měření velikosti rychlosti vzduchu je dalším příkladem vhodným pro 1. ročník SŠ. Potřebujeme: 

1. Fukar ze soupravy Molekulová fyzika, nebo od vzduchv.: rlráhy. V nouzi vystačíme s menším 
typem vysavače. 

2. Skleněnou manometrickou trubici ve tvaru U o výšce cca 30 cm s obarvenou vodou. 

3. Ohebnou hadici s aerodynamickou koncovkou např. z dolní části propisovací tužky. Širší konec 
zasuneme do hadice a zúženým koncem provádíme měření. 

4. Lehký vozík pod fukar. 

5. Siloměr do 2 N. K němu asi 60 cm dlouhý provázek s háčky ke spojení s vozíkem. 

6. Pravoúhlý trojúhelník k měření rozdílu výšek hladin v ramenech manometru. 

7. Stojan s držákem pro manometrickou trubici a stojánek pro siloměr (použito závaží 1 kg, ke kte-
rému byl siloměr upevněn gumičkou). 

Uspořádání experimentu viz obr. 1. Jedno rameno manometru je volné, druhé je hadicí spojeno 
s koncovkou vloženou do proudu vzduchu. Náporový tlak zjistíme z rozdílu hladin v ramenech 

manometru. Z Bernoulliho rovnice vyplývá t.p = .! Pkv2 a tedy v = )2MPkg , 
2 Pv 

kde t.h je rozdíl hladin v ramenech manometru, Pk je hustota vody, g je tíhové zrychlení a p" je 
.hustota vzduchu. Ta závisí na teplotě a na tlaku. Naleznete ji pro konkrétní podmínky v tabulkách 

(běžné hodnoty jsou mezi 10-3 kg· m -3 až 1,3.10-3 kg· m -3). Nezávisle na této metodě lze zjistit 
rychlost vzduchu pomocí reaktivní tahové síly uvádějící fukar na vozíku do zrychleného pohybu. 
Sílu určíme siloměrem nebo ze znalosti hmotnosti fukaru s vozíkem, dráhy a doby pohybu. 
Z rovnosti změny hybnosti vzduchu a impulsu síly na něj působící m· t.v = F· M odvodíme se stu-

denty vztah v =) ; , kde F je velikost reaktivní tahové síly a r poloměr výstupního otvoru, kte-
trr Pv 

rým je hnán vzduch z fukaru. 

Při maximálním výkonu fukaru s průměrem výstupního otvoru 32 mm jsme naměřili rozdíl hladin 

12 cm, což odpovídá velikosti rychlosti vzduchu 47 m· S·l uprostřed trysky. Tahové síle 1,5 N pak 

odpovídá průměrná rychlost 41 m· s·l v celém průřezu trysky. 
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Doporučuji následné experimenty: 

Proměřit náporový tlak, a tedy i velikost rychlosti vzduchu v různých místech prUřezu výstup
ního otvoru fukaru. 

• Ověřit nezávislost náporového tlaku na průřezu vstupního otvoru (otočit koncovku širším kon
cem proti proudu vzduchu). 

Nastavit koncovku kolmo k proudu vzduchu a určit vzniklý podtlak (princip fixírky). Opět ově
řit nezávislost podtlaku na průměru otvoru. 

Nasadit na výstupní otvor hadici a na šikmém výstupním proudu zavěsit lehký míček z umělé 
hmoty. Při dostatečně laminárním proudění, malé hmotnosti míčku a jeho přiměřeně velkém 
průměru lze dosáhnout sklonění trubice i pod 45°. 

Při připojeném siloměru zakryjeme vystupující proud vzduchu rukou nebo ještě lépe hladkou 
destičkou (učebnicí). Proti očekávání studentů tahová síla prudce poklesne. Při vhodně velké 
rychlosti vystupujícího vzduchu proti překážce se dokonce fukar k destičce přisaje. 

sání vzduchu 

\\ vý"UP"' oIvo, 

'''--f-U-k-II-r -n-II---' . ~".,""" h,",' 
vozíku I~ 

obr. 1 

Experimenty vhodné pro zpestřeni výuky a k diskuzi nad fyzikálními jevy 

Setrvačník 

Vezměte setrvačník z vyřazeného cívkového magnetofonu. Je dokonale vyvazen na dostatečně 
dlouhé hřídelce, jejíž průměr bývá od 4 mm do 6 mm. Na jedné straně přesahuje jen několik mili
metrů a je zde osazení pro hnací řemínek. Na druhou stranu několik centimetrů dlouhou nasuňte 
dvě ložiska. Takto osazenou hřídel vsuňte do trubičky vhodného průměru, kterou při pokusu volně 
vložíte do gumičky na provázku. Na osazení naviňte několik závitů tenkého provázku a roztočte. 
Setrvačník visící v závěsu udržuje vodorovnou osu a koná pomalý precesní pohyb. Jestliže torzí 
závěsu urychlujeme tento pohyb, hřídel se naklání vzhůru, při brzdění se naklání dolů. 

Obrácený karteziánek 

Do plastové průhledné lahve připravíme klasický karteziánek. Používám malou zkumavku, na které 
je volně navléknuta spirálka z několika závitů silného měděného drátu tak, aby při zcela vzduchem 
zaplněné zkumavce vykukovala nad hladinu jen několik milimetru. Pak přidáme navíc takový pří
važek, aby se karteziánek potopil. Lahev je otevřená a zkumavka je u dna. Následuje diskuze, jak 
docílit vystoupání zkumavky k hladině. Pak lahev mírně zmáčkneme a zašroubujeme uzávěr. Při 
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Doporučuji následné experimenty: 

o Proměřit náporový tlak, a tedy i velikost rychlosti vzduchu v ruzných místech prořezu výstup
ního otvoru fukaru, 

Ověřit nezávislost náporového tlaku na prořezu vstupního otvoru (otočit koncovku širším kon
cem proti proudu vzduchu), 

e Nastavit koncovku kolmo k proudu vzduchu a určit vzniklý podtlak (princip fixírky), Opět ově
řit nezávislost podtlaku na proměru otvoru, 

Nasadit na výstupní otvor hadici a na šikmém výstupním proudu zavěsit lehký míček z umělé 
hmoty, Při dostatečně laminárním proudění, malé hmotnosti míčku a jeho přiměřeně velkém 
pruměru lze dosáhnout sklonění trubice i pod 45°, 

• Při připojeném siloměru zakryjeme vystupující proud vzduchu rukou nebo ještě lépe hladkou 
destičkou (učebnicí), Proti očekávání studentu tahová síla prudce poklesne, Při vhodně velké 
rychlosti vystupujícího vzduchu proti překážce se dokonce fukar k destičce přisaje, 

sání vzduchu 

\ výstupní otvor 

\.--fu-k-lI-r-n-lI----. , (.".~'" h.". 
vozíku ~ 

siloměr........m... 

obr. 1 

Experimenty vhodné pro zpestření výuky a Ir diskuzi nad fyzikálními jevy 

Setrvačník 

Vezměte setrvačník z vyřazeného cívkového magnetofonu, Je dokonale vyvazen na dostatečně 
dlouhé hřídelce, jejíž pruměr bývá od 4 mm do 6 mm, Na jedné straně přesahuje jen několik mi\i
metrú a je zde osazení pro hnací řeminek, Na druhou stranu několik centimetrú dlouhou nasuňte 
dvě ložiska, Takto osazenou hřídel vsuňte do trubičky vhodného proměru, kterou při pokusu volně 
vložíte do gumičky na provázku, Na osazení naviňte několik závitů. tenkého provázku a roztočte, 
Setrvačník visící v závěsu udržuje vodorovnou osu a koná pomalý precesní pohyb, Jestliže torzí 
závěsu urychlujeme tento pohyb, hřídel se naklání vzhúru, při brzdění se naklání dolu, 

Obrácený kar1eziánek 

Do plastové prúhledné lahve připravíme klasický karteziánek. Používám malou zkumavku, na které 
je volně navléknuta spirálka z několika závitů silného měděného drátu tak, aby při zcela vzduchem 
zaplněné zkumavce vykukovala nad hladinu jen několik milimetrů. Pak přidáme navíc takový pří
važek, aby se karteziánek potopil. Lahev je otevřená a zkumavka je u dna. Následuje diskuze, jak 
docílit vystoupání zkumavky k hladině. Pak lahev mírně zmáčkneme a zašroubujeme uzávěr. Při 
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uvolnění lahve vznikne podtlak, objem vzduchu ve zkumavce se zvětší a zkumavka stoupá 
k hladině. Lahev je uzavřená a zkumavka je nahoře. 

Levitující železo 

Vezměte kruhový plochý feritový magnet s otvorem uprostřed. Nejvhodnější typ je z basového re
produktoru. Použitelný je i z magnetronu z mikrovlnky. Středový otvor vyplňte korkem. Do něho 
zapíchněte měděný drát. Na drát volně navlékněte trubičku z měkkého železa. Její délku určete po
kusně. Mně vyhovovala cca 3 cm. Dolní konec trubičky se vznáší nad rovinou magnetu několik mi
limetru až centimetr. Viz obr. 2. 

levitující trubička 

z měkkého železa I 

~I 
permanentní magnet 
válcového tvaru s 
kruhovým otvorem 

obr. 2 

Reaktivní pohyb. adiabatický děj 

drát 

dutina v magnetu 
lněná korkem 

Uzávěr plastové lahve vybavíme vyústěním z veloduše staršího typu, do kterého se ventilek pouze 
vkládá a zajišťuje kroužkem se závitem. Při natlakování pumpičkou se láhev zahřeje - adiabatické 
stlačení. Pak jednou rukou uchopíme láhev za uzávěr a přitlačíme ventilkem na desku stolu, druhou 
rukou odšroubujeme zajišťující kroužek. Pak pustíme z ruky uzávěr. Stlačený vzduch vyfoukne 
ventilek a reaktivní silou vynesé láhev několik metru vysoko. Při dopadu na zem je láhev chladná -
adiabatické ochlazení. 

A pár nápadů nakonec 

• Potřebujete vozík, který hodně uveze, má malé tření a nic nestojí? Vezměte dva páry kuličko
vých ložisek z nějakého vyřazeného zařízení (elektromotorků, tiskáren, zapisovačů apod.). Páry 
nemusí být shodné. Navlékněte na hřídelku. Postačí silný drát nebo uříznutý hřebík. Zajistěte 
jakkoli, osovost nehraje roli. Hřídelky gumičkou připevněte k prkénku a je hotovo. 

• Potřebujete kovovou trubičku? Poslouží vyřazený mrazák. Z chladiče získáte cca 2 m železné a 
asi metr měděné trubičky. Navíc dvířka mají po celém obvodu magnetické těsnění ideální pro 
připevňování papíru na magnetickou tabuli. A kdo je šikovný, použije i kompresor. 

e Potřebujete silné magnety? Ptejte se po vyřazených reproduktorech z rádií a televizí, sluchátek, 
zničených harddiscích z počítaču, magnetronu z mikrovlnek apod. 
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Projektové metody ve výuce fyziky a matematiky 
Eva Mullerová, Gymnázium Dr, Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 

Docela postačí, když se dohodne několik učitelů, kteří učí v jedné třídě, V tercii osmiletého gymná
zia jsme se po probrání tematického celku o elektrické energii (v březnu letošního roku) domluvili 
na projektu ELEKTRICKÁ ENERGIE. 

V hodině fyziky žáci dostali zadání - formou rozsáhlejší domácí laboratorní práce, která proběhla ve 
dvou etapách nazvaných: 

1. Spotřeba elektrické energie v naši domácnosti 

a) Proveď měření spotřeby elektrické energie ve vaší domácnosti: po dobu jednoho t)idne, vždy ve 
stejnou dobu, urči spotřebu elektrické energie odečtením z elektroměru, údaje zapisuj do tabul
ky, 

b) Zjisti cenu za 1 kWh odebrané elektrické energie. 

c) Proveď matematické zpracování: 

• sestroj graf závislosti denní spotřeby elektrické energie na dnech v jednom týdnu, vypočítej 
průměrnou denní spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti, výsledek přepočítej také 
na jednu osobu; 

• odhadni spotřebu elektrické energie ve vaší rodině za jeden rok; 

odhadni částku, kterou vaše rodina za elektrickou energii za jeden rok zaplatí, porovnej 
s vyúčtováním z ČEZ, výsledek přepočítej na jednoho člena domácnosti. 

2. Elektrické spotřebiče v naši domácnosti 

a) Proveď měření spotřebované elektrické energie za stejnou časovou jednotku (minutu, hodinu a 
pod.) na spotřebičích ve vaší domácnosti: lednička, pračka (při hlavním praní), televize, počítač, 
osvětlení (lustr), elektrický vařič, lux, elektrická trouba apod. 

b) Výsledky měření zapiš do tabulky, uveď rovněž příkon spotřebičú vypočtený podle vztahu: pří
kon = odebraná energie: čas provozu, a proveď porovnání s hodnotami uvedenými na spotře
bičích (kde to bude možné). 

c) Sestroj sloupcový graf příkonu pro různé spotřebiče ve vaší domácnosti. 

d) Uspořádej do tabulky spotřebiče s velkým příkonem, uveď počet hodin provozu během jednoho 
dne (týdne), dopočítej spotřebovanou elektrickou energii za tento čas, vyjádři náklady na provoz 
v Kč. Znázomi grafem (např. sloupcovým) náklady na provoz těchto spotřebičú. 
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e) Odhadni rozdělení celkového množství odebrané elektrické energie ve vaší domácnosti za jeden 

den (rok) na spotřebiče podle jejich druhu, výsledky vyjádři v procentech a znázorni graficky 
kruhovým diagramem. 

f) Zamysli se nad tím, kde všude je možné ve vaší domácnosti spotřebu elektrické energie snížit. 

Při výpočtech a grafech nám hodně pomohla matematika, při grafickém zpracování se zapojila in
formatika a výpočetní technika, současně v českém jazyce proběhla slohová práce - úvaha: Proč 
musíme elektrickou energií šetřit. Na závěr několik nadšenců složilo básničku o energii a zahráli 
jsme si známou soutěž KUFR plný energie. Žákovské práce byly spolu s dalšími projekty a modely 
vystaveny v modrém salónku školy (viz úvodní fotografie), kde došlo k prezentaci nejlepších z nich. 

1. příloha: Ukázka části žákovské práce Evy Čepelíkové, tercie 3.0 gymnázia 

Projekt elektrická energie 

1. Spotřeba elektrické energie v naši domácnosti 

Tabulka 1 22-29.4.2000 

Den Sobota Neděle Pondělí Úterý Středa 

Údaj elektroměru 5426 5448 5463 5474 5486 
[kWh] 

Spotřeba elektrické 22 15 11 12 
energie [kWh] 

Poznámka: Údaje byly z elektroměru odečítány v 19.30. 

Cena za 1 kWh ............................................ 2,67 Kč s DPH (22 %) 

Graf závislosti spotřeby elektrické energie na dnech v týdnu 
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-ll!-- Údaje na elektroměru [kWh] -+-- Spotřeba e1.energie [kWh] 

výpočty: 

Týdenní spotřeba: 

na 5 osob: 5 525 kWh - 5 426 kWh = 99 kWh 

na 1 osobu: 99 kWh / 5 = 19,8 kWh 

Pniměrná denní spotřeba: 

na 5 osob: 99 kWh / 7 = 14,1 kWh ... 37,80 Kč; na jednu osobu 7,50 Kč 

Odhad roční spotřeby elektrické energie: 

na 5 osob: 14,1 kWh· 365 = 5146,5 kWh, za 13 741 Kč, na osobu 2 748,20 Kč 
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Podle odhadu za elektrickou energii za jeden rok zaplatí naše rodina 13 741Kč. 

Ve skutečnosti v loňském ročním vyúčtování ČEZ jsme zaplatili o 1 248 Kč méně. 

2. Elektrické spotřebiče v naší domácnosti 

Tabulka 2 

Spotřebič lednička pračka televize 1 

spotřebovaná el. 0,2 0,8 0,1 
energie [kWh] 

Příkon [W] 200 800 100 

televize 2 vysavač 

0,15 1,2 

150 1200 

Poznámka: Elektrickou energii jsem měřila vždy po dobu jedné hodiny. 

výpočty příkonů jsem provedla podle vzorce P = li . 
I 

Graf příkonů jednotlivých měřených spotřebičů 

el.trouba 

Počítač 

0,2 

200 

s "b I k . k' "k 'h "potre a e e tne e energIe na ne teryc spolre ICIC v naSl 'd omacnosh za ty, en 

Druh spotřebiče el. trouba vysavač j2račka lednička Počítač televize 2 

Příkon [W] 1900 1200 800 200 200 150 

doba provozu [hl 1 1 5 28 * 3 9 

Spotřebovaná el. 1,9 1,2 4,0 5,6 0,6 1,35 
energie [kWh] 

Náklady [Kč] 5,10 3,20 10,70 15,0 1,60 3,60 

Poznámka: Z měřených spotřebičů má nejvyšší průměrné náklady na provoz lednička. 
* zapiná 10 minut za každou hodinu provozu, celkem 28 hodin za týden 

2. příloha: Výňatek ze slohové práce Lucie Kozánkové, tercie 3.0 gymnázia: 

EI. trou-
ba 

1,9 

1900 

televize 1 

100 

11 

1,1 

3,0 

(po vyjmenování všech elektrických spotřebičů, bez kterých se každé ráno neobejde, píše ... ) 

Jsem ráda, že je elektrické energie dostatek, ale nemuselo by tomu tak být vždy. Zkuste se každ9 
zamyslet spolu se mnou nad tím, jestli s ní zbytečně neplýtváme a pokud ano, meli bychom s tím 
něco udělat, když už ne pro své děti nebo přírodu, tak alespoň pro svou peněženku. 
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Antimentiony 
Ludmila Ciglerová, Gymnázium Voděradslcá, Praha 10 

Někteří lidé, zřejmě ti velmi hodní, mají zvláštní schopnost. Řádně se zamyslí a již jsou velmi inten
zivním zdrojem kladných mentionu, které látce dodávají energii a mohou například roztočit mag
netickou střelku či zvětšit hmotnost látky. A jsou jiní, zřejmě ti trochu zlí, kteří svými zápomými 
mentiony látce energii odebírají. A tuto svoji schopnost mohou demonstrovat následujícím poku
sem. 

Do kelímku nalijí vodu, několik sekund se nad kelímkem silně zamračí a kelímek otočí a z kelímku 
již nevyteče voda, ale rovnou vypadne kostka ledu. 

C~=) 
Pokus je jedním z kouzelnických triku. Kelímek musí být nepruhledný. Na dno kelímku se nacpe 
kousek molitanu tak, aby při otočení nevypadl a rovnou se připraví i kostka ledu. Několik sekund 
stačí na to, aby se voda vsákla do molitanu a při otočení vypadne pouze led. 
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kousek molitanu tak, aby při otočení nevypadl a rovnou se připraví i kostka ledu. Několik sekund 
stačí na to, aby se voda vsákla do molitanu a při otočení vypadne pouze led. 
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Veletrh nápadú učitelú fyziky 

fyzikální hračky z odpadového materiálu 
Věra Bdinková, ZŠ Klobouky u Brna 

1. Housenka 

Materiál a potřeby: 

Obaly z kindervajíček, korálky, tenký provázek, větší jehla, pingpongový míček, víčka ze 
sklenic od kečupu, špejle, hřebíček, kladívko, nůžky 

Příprava a provedení: 

Obaly z kindervajíček rozšroubujeme na 2 části a u větší části uřízneme závity, abychom 
dostali 2 stejné půlky. Spojujeme je provázkem a mezi ně vždy vkládáme korálek 0,5 cm. 
Celou soupravu upravíme tak, aby korálky a části obalu z kindervajíček k sobě těsně při
mykaly. Nakonec navlečeme pingpongový míček, ukončíme pevně korálkem (nos housen
ky) a necháme asi 50-70 cm provázku na tahání housenky. Do třetí půlky kindervajíčka 
(odzadu) a pak do každé páté půlky uděláme 2 otvory na protažení špejle (osy kol). Špejle 
se musí po provlečení otvory volně otáčet. V kolech (víčka od kečupu) uděláme v polovině 
poloměru pomocí hřebíku a kladívka díru. Pak je navlečeme na špejle. Konce zakápneme 
sekundovým lepidlem nebo zafixujeme přilepením korálků. 

Při zatažení za provázek se housenka pohybuje nejen dopředu, ale její tělo koná vlnovkovitý 
pohyb. 

Vysvětlení: 

Vlnovkovitý pohyb těla housenky způsobuje excentrické připojení kol. 
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Veletrh nápadú učiteZú fyziky 

fyzikální hračky :z odpadového materiálu 
Věra Bdinková, zš Klobouky u Brna 

1. Housenka 

Materiál a potřeby: 

Obaly z kindervajíček, korálky, tenký provázek, větší jehla, pingpongový míček, víčka ze 
sklenic od kečupu, špejle, hřebíček, kladívko, nužky 

Příprava a provedení: 

Obaly z kindervajíček rozšroubujeme na 2 části a u větší části uřízneme závity, abychom 
dostali 2 stejné půlky. Spojujeme je provázkem a mezi ně vždy vkládáme korálek 0,5 cm. 
Celou soupravu upravíme tak, aby korálky a části obalu z kindervajíček k sobě těsně při
mykaly. Nakonec navlečeme pingpongový míček, ukončíme pevně korálkem (nos housen
ky) a necháme asi 50-70 cm provázku na tahání housenky. Do třetí půlky kindervajíčka 

(odzadu) a pak do každé páté půlky uděláme 2 otvory na protažení špejle (osy kol). Špejle 
se musí po provlečení otvory volně otáčet. V kolech (víčka od kečupu) uděláme v polovině 
poloměru pomocí hřebíku a kladívka díru. Pak je navlečeme na špejle. Konce zakápneme 
sekundovým lepidlem nebo zafixujeme přilepením korálků. 

Při zatažení za provázek se housenka pohybuje nejen dopředu, ale její tělo koná vlnovkovitý 
pohyb. 

Vysvětlení: 

Vlnovkovitý pohyb těla housenky zpusobuje excentrické připojení kol. 
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Veletrh ndpadti ulitelti fyziky 

2. Klaun 

Materiál a pomůcky: 

10 dřívek od nanuku, pingpongový míček, kousek špejle, izolepa, lehčí látka, nit, jehla, 
akumulátorová vrtačka, nýtky, nůžky 

Příprava a prove~ení: 

Do plochých dřívek od nanuku vyvrtáme (propálíme) dírky. Dřívka propojujeme nýtky do 
konstrukce podle obrázku. Do pingpongového míčku uděláme malou dírku a vsuneme do 
ní špejli. Pak izolepou připevníme k horní koncové části konstrukce. 

Konce spodních dřívek zmáčkneme k sobě, výška konstrukce se zvětší, šířka zmenší. Pak 
klaunovi ušijeme šaty. Šířku šatů volíme podle největší šířky konstrukce, délku šatů podle 
maxímální výšky konstrukce. Dotvoříme hlavu klauna. 

Roztahováním a zmačkáváním noh klauna k sobě zmenšujeme a zvětšujeme výšku klauna. 

~ Vysvětlení: 

Konstrukce dřívek od nanuku je systémem propojených pák. Vytvořili jsme tzv. nůžkový 
zvedák. 
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3. Šplhající žába 

Materiál a potřeby: lepenka z krabice, dřívko ze zmrzliny, špejle, tenký provázek, sešívačka, 
2 menši nýtky, drátek, nůžky, akumulátorová vrtačka, korálky 

Příprava a provedení 

Do dřívka od nanuku vyvrtáme nebo propálíme pomocí hřebíku 3 otvory - velikost volíme 
podle provázku. Otvorem ve středu dřívka provlečeme provázek, aby vzniklo očko. Kraj
ními dírkami provlečeme 2 provázky o délce 40-50 cm, na konci je zasukujeme nebo přivá
žeme korálky. Tělo žáby s předními nohami vystřihneme z lepenky a z výkresu. Dvě zadní 
nohy vystřihneme z lepenky. Obě části těla položíme na sebe., Díl z lepenky je přední strana. 
V místě, kde jsou přední nohy, vymodelujeme pomocí špejle otvor na protažení provázku -
poloha je na obrázku naznačena čárkovanou čarou. Z obou stran tato místo zpevníme seší-
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Veletrh nápadli učitelli fyziky 

2. Klaun 

Materiál a pomůcky: 

10 dřívek od nanuku, pingpongový míček, kousek špejle, izolepa, lehčí látka, nit, jehla, 
akumulátorová vrtačka, nýtky, nůžky 

Příprava a prove~ení: 

Do plochých dřívek od nanuku vyvrtáme (propálíme) dírky. Dřívka propojujeme nýtky do 
konstrukce podle obrázku. Do pingpongového míčku uděláme malou dírku a vsuneme do 
ní špejli. Pak izolepou připevníme k horní koncové části konstrukce. 

Konce spodních dřívek zmáčkneme k sobě, výška konstrukce se zvětší, šířka zmenší. Pak 
klaunovi ušijeme šaty. Šířku šatů volíme podle největší šířky konstrukce, délku šatů podle 
maximální výšky konstrukce. Dotvoříme hlavu klauna. 

Roztahováním a zmačkáváním noh klauna k sobě zmenšujeme a zvětšujeme výšku klauna. 

~ Vysvětlení: 

Konstrukce dřívek od nanuku je systémem propojených pák. Vytvořili jsme tzv. nůžkový 
zvedák. 
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3. Šplhající žába 

Materiál a potřeby: lepenka z krabice, dřívko ze zmrzliny, špejle, tenký provázek, sešívačka, 
2 menší nýtky, drátek, nůžky, akumulátorová vrtačka, korálky 

Příprava a provedení 

Do dřívka od nanuku vyvrtáme nebo propálíme pomocí hřebíku 3 otvory - velikost volíme 
podle provázku. Otvorem ve středu dřívka provlečeme provázek, aby vzniklo očko. Kraj
ními dírkami provlečeme 2 provázky o délce 40-50 cm, na konci je zas ukujeme nebo přivá
žeme korálky. Tělo žáby s předními nohami vystřihneme z lepenky a z výkresu. Dvě zadní 
nohy vystřihneme z lepenky. Obě části těla položíme na sebe., Díl z lepenky je přední strana. 
V místě, kde jsou přední nohy, vymodelujeme pomocí špejle otvor na protažení provázku -
poloha je na obrázku naznačena čárkovanou čarou. Z obou stran tato místo zpevníme seší-
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

vačkou na papír a špejli vysuneme. Pak obě části žáby slepíme k sobě. Zadní nohy připev
níme k tělu pomocí nýtů - při otáčení se nohy nesmí překrývat. Na chodidlech zadních noh 
(ze spodní strany) uděláme očka z drátu (příp. provázku). Připravené provázky provlečeme 
otvory mezi sponkami předních nohou a pak očky v zadních nohách. Na koncích provázku 
vyrobíme očka nebo přívážeme korálky. Hračka je hotová. Zavěsíme ji za horní očko 

Dolní smyčky (korálky) vezmeme do obou rukou a střídavě popotahujeme dolů. Žabák špl
há nahoru. 

Vysvětlení: 

Žabák se pohybuje nahoru s využitím páky. Osa otáčení se mění, je střídavě v pravé a v levé 
přední noze žabáka. Při šplhání jsou do pohybu unášeny i zadní nohy, které jsou zachyceny 
provázky za očka, takže efekt šplhání je úplný. 

4. Těžítko "Hlava s kloboukem" 

Materiál a pomůcky: 

Sklenice od majonézy, železné piliny, kruhové magnety, staré noviny, izolepa, barva, lepi
dlo 

Příprava a provedení: 

Do prázdné sklenice od majonézy nasypeme železné piliny (asi do 3/4) a uzavřeme víčkem. 
Kruhové magnety různých velikostí slepíme tak, aby vytvářely klobouk. Pak je oblepíme 
starými novinami a nabarvíme. Klobouk dáme na víčko. 

Třepeme-Ii pomalu sklenici, vytváří se uvnitř prostorové útvary ze železných pilin připomí
nající hory. 
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vačkou na papír a špejli vysuneme. Pak obě části žáby slepíme k sobě. Zadní nohy připev
níme k tělu pomocí nýtů - při otáčení se nohy nesmí překrývat. Na chodidlech zadních noh 
(ze spodní strany) uděláme očka z drátu (příp. provázku). Připravené provázky provlečeme 
otvory mezi sponkami předních nohou a pak očky v zadních nohách. Na koncích provázku 
vyrobíme očka nebo přivážeme korálky. Hračka je hotová. Zavěsíme ji za horní očko 

Dolní smyčky (korálky) vezmeme do obou rukou a střídavě popotahujeme dolů. Žabák špl
há nahoru. 

Vysvětlení: 

Žabák se pohybuje nahoru s využitím páky. Osa otáčení se mění, je střídavě v pravé a v levé 
přední noze žabáka. Při šplhání jsou do pohybu unášeny i zadní nohy, které jsou zachyceny 
provázky za očka, takže efekt šplhání je úplný. 

4. Těžítko "Hlava s kloboukem" 

Materiál a pomůcky: 

Sklenice od majonézy, železné piliny, kruhové magnety, staré noviny, izolepa, barva, lepi
dlo 

Příprava a provedení: 

Do prázdné sklenice od majonézy nasypeme železné piliny (asi do 3/4) a uzavřeme víčkem. 
Kruhové magnety různých velikostí slepíme tak, aby vytvářely klobouk. Pak je oblepíme 
starými novinami a nabarvíme. Klobouk dáme na víčko. 

Třepeme-li pomalu sklenici, vytváří se uvnitř prostorové útvary ze železných pilin připomí
nající hory. 
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Veletrh nápadu učitelu fyziky 

Vysvětlení: 

Kolem magnetu se vytváří magnetické pole, které je i uvnitř sklenice. Železné piliny se 
v tomto magnetickém poli zmagnetovaly. Při potřepáváni sklenici se tyto malinké magnety 
k sobě spojují opačnými póly a vytváří stojaté prostorové útvary (hory). 

MAGNETY 

5. Akrobaté 

Materiál a pomůcky: 

2 PET láhve (2 1), 2 menší plastové láhve, 2 delší kulaté dřevěné tyčky, kousek kulaté tyčky 
(tužka, fix), nůžky, izolepa, řezák, pájka, lepidlo, barevné papíry' 

Příprava a provedení: 

Z obol.l malých plastových lahvi uřízneme shora 1/4. Uzávěry necháme zašroubovány. Pak 
je uříznutou částí slepíme k sobě. Ve spojených částech propálíme proti sobě díry a napevno 
zasuneme kousek kulaté tyčky (fixy). Zhotovili jsme tak 2 spojené akrobaty, které můžeme 
výtvarně dozdobit. Ze 2 PET lahví a tyček vytvoříme mírně nakloněnou rovinu (tyčky za
suneme do propálených otvorů v lahvích). Akrobaty položíme zešikma na horní část naklo
něné roviny. Začnou se pohybovat dolů, přitom provádějí otáčivý pohyb a rychlost jejich 
pohybu se zvětšuje. 

Vysvětlení: 

Akrobaté se pohybují dolů díky silové složce rovnoběžné s nakloněnou rovinou, která vzni
ká rozložením jejich tíhy. 
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Vysvětlení: 

Kolem magnetu se vytváří magnetické pole, které je i uvnitř sklenice. Železné piliny se 
v tomto magnetickém poli zmagnetovaly. Při potřepáváni sklenici se tyto malinké magnety 
k sobě spojují opačnými póly a vytváří stojaté prostorové útvary (hory). 

5. Akrobaté 

Materiál a pomůcky: 

2 PET láhve (2 1), 2 menší plastové láhve, 2 delší kulaté dřevěné tyčky, kousek kulaté tyčky 
(tužka, fix), nůžky, izolepa, řezák, pájka, lepidlo, barevné papíry . 

Příprava a provedení: 

Z obou malých plastových lahvi uřízneme shora 1/4. Uzávěry necháme zašroubovány. Pak 
je uříznutou částí slepíme k sobě. Ve spojených částech propálíme proti sobě díry a napevno 
zasuneme kousek kulaté tyčky (fixy). Zhotovili jsme tak 2 spojené akrobaty, které můžeme 
výtvarně dozdobit. Ze 2 PET lahví a tyček vytvoříme mírně nakloněnou rovinu (tyčky za
suneme do propálených otvoru v lahvích). Akrobaty položíme zešikma na horní část naklo
něné roviny. Začnou se pohybovat dolů, přitom provádějí otáčivý pohyb a rychlost jejich 
pohybu se zvětšuje. 

Vysvětlení: 

Akrobaté se pohybují dolů díky silové složce rovnoběžné s nakloněnou rovinou, která vzni
ká rozložením jejich tíhy. 
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Veletrh nápadů učitelU fyziky 

6. Zvonící květ 

Materiál a pomůcky: 

3 PET láhve různých barev a velikostí, železné tyčky, provázky. nůžky, pájka, lepidlo che
moprén 

Příprava a provedení: 

Ze 3 PET lahví ustřilmeme dna a okraje nastříháme jako listy květů. Uprostřed propálíme 
dírky, kterými prostrčíme pevný provázek, a pak k sobě květy slepíme chemoprénem. Že
lezné tyčky s dírkami přivážeme na provázek a zavěsíme jako tyčinky květů kousek od se
be. Uvedeme-Ii tyčky do pohybu (nárazem, fouknutím), narážejí do sebe a vydávají krásný 
zvonivý zvuk. 

Vysvětlení: 

Při nárazech zavěšených tyčinek dochází i k jejich chvění. Chvějící se tyčinky se stávají 
zdrojem zvuku. 

7. Vznášející se pták 

Materiál a potřeby: 

JI( _ ----- -x 

~ 
\\\\ 

1 PET láhev, pevný karton z krabice, rybářský vlasec, korálky, rolička od alobalu, písek, 
izolepa, obal z kindervajíčka, plastelina, nůžky, nůž, barva ve spreji 

Příprava a provedení: 

Z pevné lepenky vystřihneme 2 křídla a pomocí vlasce je připevníme k PET láhvi (tělu ptá
ka). Zajistíme korálky. Ptáka pomocí silonového vlasce za křídla přichytíme k roličce od 
alobalu. K ní také přivážeme závěs ze silonu. Pak celou soustavu vyvažujeme. Křídla jsou 
vyvážena pomocí plastelíny: Do láhve jsme nasypali písek, jehož přesypávání uvnitř láhve 
pomáhá snadno vyvažovat tělo ptáka. Ke spodní části láhve přivážeme obal z kindervajíčka. 
Zatáhneme-li za šňůrku s tímto obalem, pták mává křídly a připomíná nám vznášejícího se 
ptáka. 
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6. Zvoníci květ 

Materiál a pomůcky: 

3 PET láhve různých barev a velikostí, železné tyčky, provázky. nůžky, pájka, lepidlo che
moprén 

Příprava a provedení: 

Ze 3 PET lahví ustřihneme dna a okraje nastříháme jako listy květů. Uprostřed propálíme 
dírky, kterými prostrčíme pevný provázek, a pak k sobě květy slepíme chemoprénem. Že
lezné tyčky s dírkami přivážeme na provázek a zavěsíme jako tyčinky květů kousek od se
be. Uvedeme-li tyčky do pohybu (nárazem, fouknutím), narážejí do sebe a vydávají krásný 
zvonivý zvuk. 

Vysvětlení: 

Při nárazech zavěšených tyčinek dochází i k jejich chvění. Chvějící se tyčinky se stávají 
zdrojem zvuku. 

7. Vznášející se pták 

Materiál a potřeby: 
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1 PET láhev, pevný karton z krabice, rybářský vlasec, korálky, rolička od alobalu, písek, 
izolepa, obal z kindervajíčka, plastelína, nůžky, nůž, barva ve spreji 

Příprava a provedení: 

Z pevné lepenky vystřihneme 2 křídla a pomocí vlasce je připevníme k PET láhvi (tělu ptá
ka). Zajistíme korálky. Ptáka pomocí silonového vlasce za křídla přichytíme k roličce od 
alobalu. K ní také přivážeme závěs ze silonu. Pak celou soustavu vyvažujeme. Křídla jsou 
vyvážena pomocí plastelíny: Do láhve jsme nasypali písek, jehož přesypávání uvnitř láhve 
pomáhá snadno vyvažovat tělo ptáka. Ke spodní části láhve přivážeme obal z kindervajíčka. 
Zatáhneme-li za šňůrku s tímto obalem, pták mává křídly a připomíná nám vznášejícího se 
ptáka. 
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Vysvětlení: 

Křídla připojená k tělu ptáka (PET láhvi) jsou vlastně kyvadla. Zatáhneme-li za šMrku, ko
náme práci a soustavě dodáváme energii. Křídla se pak pohybují na jednu a na druhou 
stranu od rovnovážné polohy ptáka, přitom se přeměňuje polohová energie na pohybovou 
a naopak. Souprava se dlouho nepohybuje. Úbytek energie je vlivem odporu vzduchu a 

ROllCKA 
.2. ALOBALU 

VU\SEC 

třením v závěsech. 

8. Ozubené převody hravě 

Materiál a pomůcky: 

3 kulaté krabičky nebo víčka různých velikostí, krabice od velké bonboniéry, jehlice (špejle), 
korálky, zátky, drát, sekundové lepidlo, vlnovkovitý karton, chemoprén 

Příprava a provedení: 

Z vlnovkovitého papíru ustřihneme proužky v potřebně 
šířce podle vybraných krabiček (víček) a nalepíme je 
chemoprénem po jejich obvodu. Necháme dobře za
schnout. Pak uděláme uprostřed krabiček dírku v šířce 
jehlice. Víčko připojíme k velké krabici pomocí jehlice, 
kousku korkové zátky a korálků. Musí se otáčet. Ze 
3 kulatých krabiček vytvoříme propojenou soustavu 
(vlnky do sebe musí zapadat). Na nejmenší kolečko vy
tvoříme z drátu a korálků nebo přilepením zátky držát
ko na otáčení. 

Otočíme-li malým kolečkem, otáčí se í velké a střední 
kolečko, a to různou rychlosti. Pro větší efekt můžeme 
k většímu kolečku připevnit hlavu klauna (pinpongový 
míček) na drátu. Drát s klaunem přidržuje drátěné očko 
přichycené ve velké krabici. 
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Vysvětlení: 

Křídla připojená k tělu ptáka (PET láhvi) jsou vlastně kyvadla. Zatáhneme-li za šňůrku, ko
náme práci a soustavě dodáváme energii. Křídla se pak pohybují na jednu a na druhou 
stranu od rovnovážné polohy ptáka, přitom se přeměňuje polohová energie na pohybovou 
a naopak. Souprava se dlouho nepohybuje. Úbytek energie je vlivem odporu vzduchu a 

ROLICKA 
2. ALOBRLU 

třením v závěsech. 

8. Ozubené převody hravě 

Materiál a pomůcky: 

3 kulaté krabičky nebo víčka různých velikostí, krabice od velké bonboniéry, jehlice (špejle), 
korálky, zátky, drát, sekundové lepidlo, vlnovkovitý karton, chemoprén 

Příprava a provedení: 

Z vlnovkovitého papíru ustřihneme proužky v potřebně 
šířce podle vybraných krabiček (víček) a nalepíme je 
chemoprénem po jejich obvodu. Necháme dobře za
schnout. Pak uděláme uprostřed krabiček dírku v šířce 
jehlice. Víčko připojíme k velké krabici pomocí jehlice, 
kousku korkové zátky a korálků. Musí se otáčet. Ze 
3 kulatých krabiček vytvoříme propojenou soustavu 
(vlnky do sebe musí zapadat). Na nejmenší kolečko vy
tvoříme z drátu a korálků nebo přilepením zátky držát
ko na otáčenÍ. 

Otočíme-li malým kolečkem, otáčí se i velké a střední 
kolečko, a to různou rychlosti. Pro větší efekt můžeme 
k většímu kolečku připevnit hlavu klauna (pinpongový 
míček) na drátu. Drát s klaunem přidržuje drátěné očko 
přichycené ve velké krabici. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Vysvětlení: 

Daná hračka pracuje na principu ozubených kol. Zapadají do sebe a umožňují předat po
hyb. Kola s větším počtem zubů se otáčejí pomaleji než kolo s menším počtem zubú. Rúz
ným sestavením kol se zvětšuje nebo zmenšuje rychlost pohybu. V našem soukolí se nej
rychleji pohybuje malé kolečko, kterým otáčíme, nejpomaleji velké kolo uprostřed. 

9. Auto na ruční pohon 

Materiál a pomůcky: 

3 krabičky od filmu, karton z krabice, špejle (jehlice), tvrdá plastová podložka, 4 šroubovací 
víčka od kompotu, kámen nebo větší matice na zátěž, staré noviny, lepidlo, nůžky, nůž, 
řezák, barvy, štětec 

Příprava a provedení: 

Z kartonu vystřihneme jednotlivé díly karoserie auta, slepíme je k sobě a polepíme je starým 
novinovým papírem na zpevnění. Nabarvíme. Kola vytvoříme ze špejlí a víček od kompotu. 
Ve dvou krabičkách od filmu vyřežeme štěrbiny a z plastové podložky odpovídající ozube
né kolečko. Pak sestavíme celý mechanismus podle nákresu. Kola z boku zajistíme nalepe
ním malých kartónových koleček. Nakonec namotáme provázek na prostřední a pak na 
horní krabičku od filmu. Dovnitř auta dozadu dáme zátěž. 

Zatáhneme-li za provázek, auto se pohybuje dopředu. 

Vysvětlení: 

Zatáhneme-li za provázek, horní krabička se roztočí dozadu, prostřední krabička dopředu, 
následně přiléhající ozubené kolo dozadu a spodní krabička dopředu. Spodní krabička je na 
ose kol, proto celé auto jede dopředu. Prostřední a spodní krabička a ozubené kolečko tvoří 
ozubené převody. 

kARTON Z r.:í<A.13ICf: 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Vysvětlení: 

Daná hračka pracuje na principu ozubených kol. Zapadají do sebe a umožňují předat po
hyb. Kola s větším počtem zubů se otáčejí pomaleji než kolo s menším počtem zubů. Rúz
ným sestavením kol se zvětšuje nebo zmenšuje rychlost pohybu. V našem soukolí se nej
rychleji pohybuje malé kolečko, kterým otáčíme, nejpomaleji velké kolo uprostřed. 

9. Auto na ruční pohon 

Materiál a pomůcky: 

3 krabičky od filmu, karton z krabice, špejle (jehlice), tvrdá plastová podložka, 4 šroubovací 
víčka od kompotu, kámen nebo větší matice na zátěž, staré noviny, lepidlo, nůžky, núž, 
řezák, barvy, štětec 

Příprava a provedení: 

Z kartonu vystřihneme jednotlivé díly karoserie auta, slepíme je k sobě a polepíme je starým 
novinovým papírem na zpevnění. Nabarvíme. Kola vytvoříme ze špejlí a víček od kompotu. 
Ve dvou krabičkách od filmu vyřežeme štěrbiny a z plastové podložky odpovídající ozube
né kolečko. Pak sestavíme celý mechanismus podle nákresu. Kola z boku zajistíme nalepe
ním malých kartónových koleček. Nakonec namotáme provázek na prostřední a pak na 
horní krabičku od filmu. Dovnitř auta dozadu dáme zátěž. 

Zatáhneme-li za provázek, auto se pohybuje dopředu. 

Vysvětlení: 

Zatáhneme-Ii za provázek, horní krabička se roztočí dozadu, prostřední krabička dopředu, 
následně přiléhající ozubené kolo dozadu a spodní krabička dopředu. Spodní krabička je na 
ose kol, proto celé auto jede dopředu. Prostřední a spodní krabička a ozubené kolečko tvoří 
ozubené převody. 
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10. Začarovaná krychle 

Materiál a pomůcky: 

Pevná lepenka, 2 cívky od niti, provázek, větší korálek, drát, lepidlo, papír, víčka z kompo
tu, sekundové lepidlo, nůžky, izolepa 

Příprava a provedení: 

Dvě cívky slepíme čely k sobě. Na jednu cívku namotáme proužek papíru a zalepíme. Tím 
jsme zvětšili její průměr. Z víčka od kompotu vystřihneme čtverečky a doprostřed uděláme 
dírku v šířce drátu. Čtverečky nalepíme na krajní konce soustavy cívek vose. Krychli zho
tovíme z pevného kartonu. Rozměry zvolíme podle obou cívek. Doprostřed dvou protileh
lých stěn krychle uděláme dírky. Tato místa zpevníme z vnější i z vnitřní strany čtverečky 
z kartonu. Cívkami protáhneme drát. Mezi cívky a krychli dáme korálky. Před namontová
ním cívek do krychle na každou cívku nalepíme konec jednoho provázku. Na širší cívku 
provázek několikrát navineme. Pak cívky vložíme do krychle a připevníme v zesílených 
místech. Provázek od silnější cívky barevně označíme a protáhneme ho středem spodní 
podstavy, druhý provázek protáhneme středem horní podstavy. Konec tohoto provázku 
nahoře zavěsíme. 

Zatáhneme-li za spodní provázek dolů, krychle jede nahoru. Povolením provázku sjede 
krychle dolů. 

Vysvětlení: 

Zatáhneme-li za provázek směřující dolů, odvíjí se závity tohoto provazu na širší cívce. Celá 
soustava cívek se roztočí. Na užší cívku se začne namotávat druhý provázek, a proto se celá 
krychle pohybuje nahoru. 

t 

11. Elektrické bludiště 

Materiál a pomůcky: 

Krabice s víčkem, nýtky, špičaté nůžky, pravítko, tužka, vodič bez izolace, vodič s izolací, 
baterie (lépe 9 V), kancelářská sponka, zátka, žárovečka, izolovaný drát, lepidlo, pájka 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

10. Začarovaná krychle 

Materiál a pomůcky: 

Pevná lepenka, 2 cívky od niti, provázek, větší korálek, drát, lepidlo, papír, víčka z kompo
tu, sekundové lepidlo, nůžky, izolepa 

Příprava a provedení: 

Dvě cívky slepíme čely k sobě. Na jednu cívku namotáme proužek papíru a zalepíme. Tím 
jsme zvětšili její průměr. Z víčka od kompotu vystřihneme čtverečky a doprostřed uděláme 
dírku v šířce drátu. Čtverečky nalepíme na krajní konce soustavy cívek vose. Krychli zho
tovíme z pevného kartonu. Rozměry zvolíme podle obou cívek. Doprostřed dvou protileh
lých stěn krychle uděláme dírky. Tato místa zpevníme z vnější i z vnitřní strany čtverečky 
z Kartonu. Cívkami protáhneme drát. Mezi cívky a krychli dáme korálky. Před namontová
ním cívek do krychle na každou cívku nalepíme konec jednoho provázku. Na širší cíVKU 
provázek několikrát navineme. Pak cívky vložíme do krychle a připevníme v zesílených 
místech. Provázek od silnější cívky barevně označíme a protáhneme ho středem spodní 
podstavy, druhý provázek protáhneme středem horní podstavy. Konec tohoto provázku 
nahoře zavěsíme. 

Zatáhneme-li za spodní provázek dolů, krychle jede nahoru. Povolením provázku sjede 
krychle dolů. 

Vysvětlení: 

Zatáhneme-li za provázek směřující dolů, odvíjí se závity tohoto provazu na širší cívce. Celá 
soustava cívek se roztočí. Na užší cívku se začne namotávat druhý provázek, a proto se celá 
krychle pohybuje nahoru. 

t 

11. Elektrické bludiště 

Materiál a pomůcky: 

Krabice s víčkem, nýtky, špičaté nůžky, pravítko, tužka, vodič bez izolace, vodič s izolací, 
baterie (lépe 9 V), kancelářská sponka, zátka, žárovečka, izolovaný drát, lepidlo, pájka 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Příprava a provedení: 

Na víko krabice nakreslíme rozmístění nýtků a v označených místech nýtky připevníme. 
Vezmeme vodič bez izolace a jeden jeho konec připojíme zespodu víka k nýtku označující
mu start. Pak libovolně propojujeme tento vodič k nýtkům na spodní straně víka a zakon
číme u nýtku označeného cíl a pak spojíme s jedním pólem baterie. Baterii dáme do krabice 
a přilepíme izolepou. Druhý pól baterie spojíme se žárovkou, kterou umístíme třeba pomocí 
objímky z korku na krabici. Ke druhému kontaktu žárovečky připojíme izolovaný vodič (asi 
3 cm), na jehož odizolovaný kanec připevníme kancelářskou sponku. Konstrukce je hotová. 
Abychom ověřili, zda je bludiště dobře zapojené, položíme sponku na značku start. Žárovka 
by se měla rozsvítit. Krabici dobře uzavřeme a pozveme kamaráda, aby naše bludiště roz
luštil. 

Vysvětlení: 

Cestu bludištěm hledáme tak, že dáme sponku na nýtky. Pokud se dotkneme nýtku, který 
tvoří trať vodiče, žárovečka se rozsvítí, protože sponka uzavře elektrický obvod. 

START 
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12. Větrný květ 

Materiál a pomůcky 

Kelímky od jogurtu, nůžky, tenký hřebíček s větší hlavičkou, korálky, zelený papír, foukací 
fixy, lepidlo, zelený fix 

Příprava a provedení: 

Kelímek sestřihneme asi na 2/3 výšky a pak ho rozstřiháme svisle až ke dnu na 8 pravidel
ných částí. Z těchto částí šikmým přehnutím (začínaje ode dna) vytvoříme lopatky větrného 
kola. Konec každé lopatky můžeme sestřihovat do různých tvarů. Ve středu dna uděláme 
dírku. Na tenký hřebíček navlékneme korálek, větrné kolo a opět korálek. Pak připevníme 
na špejli. Zafoukáme-li zepředu na větrné kolo, lehce se roztočí. Protože nám připomíná 
květinu, můžeme ho tímto způsobem výtvarně dořešit. Větrné kolo obarvíme foukacími 
fixy, špejli zeleně a můžeme na ni nalepit i list ze zeleného papíru. 
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Příprava a provedení: 

Na víko krabice nakreslíme rozmístění nýtků a v označených místech nýtky připevníme. 
Vezmeme vodič bez izolace a jeden jeho konec připojíme zespodu víka k nýtku označující
mu start. Pak libovolně propojujeme tento vodič k nýtkům na spodní straně víka a zakon
číme u nýtku označeného cíl a pak spojíme s jedním pólem baterie. Baterii dáme do krabice 
a přilepíme izolepou. Druhý pól baterie spojíme se žárovkou, kterou umístíme třeba pomocí 
objímky z korku na krabici. Ke druhému kontaktu žárovečky připojíme izolovaný vodič (asi 
3 cm), na jehož odizolovaný kanec připevníme kancelářskou sponku. Konstrukce je hotová. 
Abychom ověřili, zda je bludiště dobře zapojené, položíme sponku na značku start. Žárovka 
by se měla rozsvítit. Krabici dobře uzavřeme a pozveme kamaráda, aby naše bludiště roz
luštil. 

Vysvětlení: 

Cestu bludištěm hledáme tak, že dáme sponku na nýtky. Pokud se dotkneme nýtku, který 
tvoří trať vodiče, žárovečka se rozsvítí, protože sponka uzavře elektrický obvod. 

12. Větrný květ 

Materiál a pomůcky 

Kelímky od jogurtu, nůžky, tenký hřebíček s větší hlavičkou, korálky, zelený papír, foukací 
fixy, lepidlo, zelený fix 

Příprava a provedení: 

Kelímek sestřihneme asi na 2/3 výšky a pak ho rozstřiháme svisle až ke dnu na 8 pravidel
ných částí. Z těchto částí šikmým přehnutím (začínaje ode dna) vytvoříme lopatky větrného 
kola. Konec každé lopatky můžeme sestřihovat do různých tvarů. Ve středu dna uděláme 
dírku. Na tenký hřebíček navlékneme korálek, větrné kolo a opět korálek. Pak připevníme 
na špejli. Zafoukáme-li zepředu na větrné kolo, lehce se roztočí. Protože nám připomíná 
květinu, můžeme ho tímto způsobem výtvarně dořešit. Větrné kolo obarvíme foukacími 
fixy, špejli zeleně a můžeme na ni nalepit i list ze zeleného papíru. 
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Vysvětleni: 

Větrné kolo roztáčí tlaková síla proudícího vzduchu působící na nakloněné lopatky (listy 
květu). 
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Vysvětlení: 

Větrné kolo roztáčí tlaková síla proudícího vzduchu působící na nakloněné lopatky (listy 
květu). 
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Debrulárské pokusy V hodinách fyziky 
Jitka Kubicová, ZŠ Ostrožská Nová Ves 

Veletrh nápadd učíteld fyziky 

Učím 16 let matematiku a fyziku, v roce 1994 jsem se seznámila s činností debrujáru v ČR. Postupně 
jsem získala spoustu materiálťt a zkušeností z debrujárské činnosti. Debrujáři jsou děti a dospělí, 
kteří si hrají s fyzikálními a technickými myšlenkami, hračkami a pokusy. Náklady na jejich činnosti 
jsou finančně málo náročné. 

Každý učitel ví, že nejdťtležitější v naší práci učitele je děti motivovat. Díky debrujárským pokusťtm, 
které jsem do hodin fyziky vložila, se mi podařilo proměnit hodiny fyziky v nádherný gejzír nadše
ní, spolupráce, nápadťt, souhry, iniciativy ze strany dětí, spolupráce rodičťt, zájmu babiček a dědeč
kťt, pomoci ze strany obce, publicity v novinách i v televizi místní, ale i ČT1 ... 

Dov~luji si do sborníku popsat pokusy, které jsme na Veletrhu nápadťt učitelťt fyziky 5 viděli na 
videovém záznamu dětí z mé třídy. 

Téma: Povrchové napětí vody 

(je možné dát k hodinám v 6. ročníku, kde je vysvětlena molekulová stavba látek. Vysvětlit roli a 
pozici "krajních" molekul, existenci povrchové vrstvy kapaliny, jejich vlastnosti, možnosti změny 
jejich vlastností přikápnutím saponátu.) 

1. Existence povrchové vrstvy vody 

Na hladinu opatrně klademe mince. Záleží na hmotnosti 
mince (pětikorunu už neudrží) a na tom, jak mince kla
deme. Položíme-li žiletku šikmo, potopí se pod hladinu. 
Vodorovná plave. 

2. Změna vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny 
pfikápnutlm saponátu 

""' ______ ....... 7 
miska s vodou 

• I-lladina rovnoměrně posypaná mletým pepřem (pěkné i přes me
otar na skleněné misce) 

• kápneme saponát 

• pepř se rozprskne k okraji misky díky změně povrchového napětí 

Závěr: 

Povrchové napětí (povrchová vrstva kapaliny) se změní, kápneme-li saponát do vody. 
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Debruiárské pokusy V hodinách fyziky 
Jitka Kubicová, ZŠ Ostrožská Nová Ves 

Veletrh nápadá učitelá fyziky 

Učím 16 let matematiku a fyziku, v roce 1994 jsem se seznámila s činností debrujáru v ČR. Postupně 
jsem získala spoustu materiálů a zkušeností z debrujárské činnosti. Debrujáři jsou děti a dospělí, 
kteří si hrají s fyzikálními a technickými myšlenkami, hračkami a pokusy. Náklady na jejich činnosti 
jsou finančně málo náročné. 

Každý učitel vf, že nejdůležitější v naší práci učitele je děti motivovat. Díky debrujárským pokusům, 
které jsem do hodin fyziky vložila, se mi podařilo proměnit hodiny fyziky v nádherný gejzír nadše
ní, spolupráce, nápadů, souhry, iniciativy ze strany dětí, spolupráce rodičů, zájmu babiček a dědeč
ků, pomoci ze strany obce, publicity v novinách i v televizi místní, ale i ČTI ... 

Dov~luji si do sborníku popsat pokusy, které jsme na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 5 viděli na 
videovém záznamu dětí z mé třídy. 

Téma: Povrchové napětí vody 

Oe možné dát k hodinám v 6. ročníku, kde je vysvětlena molekulová stavba látek. Vysvětlit roli a 
pozici "krajních" molekul, existenci povrchové vrstvy kapaliny, jejich vlastnosti, možnosti změny 
jejich vlastností přikápnutím saponátu.) 

1. Existence povrchové vlStvy vody 

Na hladinu opatrně klademe mince. Záleží na hmotnosti 
mjnce (pětikorunu už neudrží) a na tom, jak mince kla
deme. Položíme-li žiletku šikmo, potopí se pod hladinu. 
Vodorovná plave. 

2. Změna vlastnosti povrchové VlStvy kapaliny 
pfikápnutim saponátu 

"""' _________ 7 
miska s vodou 

• Hladina rovnoměrně posypaná mletým pepřem (pěkné i přes me
otar na skleněné misce) 

• kápneme saponát 

• pepř se rozprskne k okraji misky díky změně povrchového napětí 

Závěr: 

Povrchové napětí (povrchová vrstva kapaliny) se změní, kápneme-li saponát do vody. 
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Veletrh nápadft učitelft fyziky 

3. Popfenf Archimédova zákona 

Připravíme si pomůcku podle následujícího nákresu. Plastový kruh vytvoříme ze silnější školní fólie 
pro frontální práce dětí ve škole s učebnicemi. 

Položíme-li pomůcku do vody normálně, pak plave, protože platí Archimédův zákon. 

Vložíme-li pomůcku tak, aby plastový kroužek byl na hladině vody, přichytí se plastový kroužek na 
hladině vody a "utopí" korek. Síla povrchové vrstvy vody vyrovnává vztlakovou sílu plynoucí 
z Archimédova zákona. Možné prodloužení pokusu (vymyslely samy děti): a co když tam kápneme 
saponát? Pomůcka vyletí z vody. 

4. Rozjede se loďka? 

Vyrobíme si loďku z krabičky od sirek tak, že utrhneme jednu kratší stěnu krabičky a na tuto část 
krabičky nalepíme užužlaný kousek mýdla. Krabičku položíme na hladinu vody a čekáme. Za 
chvilku se loďka rozjede. 

Proč!? Mýdlo se rozpouští, mění se povrchové napětí a loďka se vlastně pohybuje, jakoby měla reak
tivní motor. Dětem se může připomenout rozprchnutí se pepře po kápnutí saponátu do vody. 

Téma: Atmosférický tlak 

Pokus č.1 

Vezmeme skleněnou misku, do ní položíme dvě mince (slouží k tomu, aby pak vytvořily mezeru 
pro proudění vody do kečupové sklenice). Na dno misky přilepíme vhodně dlouhou svíčku, do 
misky nalijeme dostatečné množství obarvené vody. Svíčku zapálíme a zakryjeme kečupovou skle
nicí. Svíčka dohoří a v kečupové sklenici vystoupí obarvená voda vysoko nad původní hladinu. 

Proč? Hořením se v uzavřené sklenici snížil tlak. Atmosférická tlaková síla působící na hladinu vo
dy v misce pak vodu vytlačí do kečupové skleničky. 
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Veletrh nápadl1 učiteUl fyziky 

3. Popřeni Archimédova zákona 

Připravíme si pomůcku podle následujícího nákresu. Plastový kruh vytvoříme ze silnější školní fólie 
pro frontální práce dětí ve škole s učebnicemi. 

Položíme-li pomůcku do vody normálně, pak plave, protože platí Archimédův zákon. 

Vložíme-Ii pomůcku tak, aby plastový kroužek byl na hladině vody, přichytí se plastový kroužek na 
hladině vody a "utopí" korek. Síla povrchové vrstvy vody vyrovnává vztlakovou sílu plynoucí 
z Archimédova zákona. Možné prodloužení pokusu (vymyslely samy děti): a co když tam kápneme 
saponát? Poml'lcka vyletí z vody. 

4. Rozjede se loďka? 

Vyrobíme si loďku z krabičky od sirek tak, že utrhneme jednu kratší stěnu krabičky a na tuto část 
krabičky nalepíme užužlaný kousek mýdla. Krabičku položíme na hladinu vody a čekáme. Za 
chvilku se loďka rozjede. 

Proč? Mýdlo se rozpouští, mění se povrchové napětí a loďka se vlastně pohybuje, jakoby měla reak
tivní motor. Dětem se může připomenout rozprchnutí se pepře po kápnutí saponátu do vody. 

Téma: Atmosférický tlak 

Pokus č.1 

Vezmeme skleněnou misku, do ní položíme dvě mince (slouží k tomu, aby pak vytvořily mezeru 
pro proudění vody do kečupové sklenice). Na dno misky přilepíme vhodně dlouhou svíčku, do 
misky nalijeme dostatečné množství obarvené vody. Svíčku zapálíme a zakryjeme kečupovou skle
nicí. Svíčka dohoří a v kečupové sklenici vystoupí obarvená voda vysoko nad původní hladinu. 

Prol? Hořením se v uzavřené sklenici snížil tlak. Atmosférická tlaková síla působící na hladinu vo
dy v misce pak vodu vytlačí do kečupové skleničky. 
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Veletrh nápadů učitelů b/ziky 

Pokuse;. 2 

Opět máme sklenici od kečupu, sirky, proužek papíru, vejce uvařené natvrdo. Do sklenice vhodíme 
hořící proužek papíru a ihned položíme na hrdlo sklenice oloupané uvařené vejce. Po chvilce papír 
zduchne a vajíčko začne putovat hrdlem sklenice dovnitř. (Vhodné jsou i staré láhve od mléka, ale 
ty asi těžko máme všichni po ruce. V této sklenici vejce jen luskne ... ) 

Prol? Hořením v uzavřeném prostoru dojde ke snÍŽení tlaku, vnější atmosférický tlak je větší a va
jíčko na tlačí do láhve. (Upozornění - vejce je dále nepoživatelné!) 

Pokus č. 3 

Na plnou sklenici vody položíme savý papír, přidržíme rukou a obrátíme dnem vzhůru. Ruku od
dálíme. Určitou dobu papír drží vodu ve sklenici. 

Prol? Vnější atmosférický tlak a povrchová vrstva kapaliny chvíli překonají gravitační sílu působící 
na kapalinu ve sklenici. 

Debrujárské publikace i řada jiných publikací uvádí jiné a další pokusy, které mají charakter šup 
šup pokusů. Lze je rychle nachystat s levnými pomůckami, jsou efektní a velmi často pěkně vyjdou. 
Někdy je těžší i ten nejlehčí pokus přesně fyzikálně dětem vysvětlit. Ale jsme tu na tomto světě také 
proto, abychom se neustále vzdělávali, tak hurá na to ... 

Závěrem bych chtěla říci, že je dobrým nápadem stát se debrujárem. Proto přikládám spojení na 
debrujárské centrum: 

Asociace malých debrujárů České republiky, Petr Zapletal, Senovážné nám. 24, 

11647 Praha 1, e-mail ZAPLETAL@ADAM.CZtel+420/2/24102 526, 

+420/2/24102244, mobil 0603. 5514 17, www.debrujar.adam.cz 
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Veletrh nápadtl učitelil fyziky 

Hra na zminu těilšli 
Vojtěch Ondrušek, vedou cf Okresnfho klubu malých debrujárů Uherské Hradiště 

Pomůcky: upravená dřevěná krabice 6 přihrádkami, 2 ocelové hůlky a ocelová kulička 

Postup: Můžeme začít otázkou, zda je možné, aby se naše kovová kulička sama, bez pohonu, kutá
lela do kopce (po nakloněné rovině)? Debrujáři na to přišli, i když se inspirovali při své návštěvě 
"Muzea vědy" v Londýně. 

Uchopíme dvě ocelové hůlky zhruba o délkách 50 až 60 cm každou do jedné ruky, přední částí je 
opřeme o zvýšenou překážku a zadní část mírně pozvedneme. Ocelovou kuličku z ložiska (pniměr 
2,5 až 3 cm) položíme mezi spojené přední části hůlek. Nyní začneme pomalu horní části hůlek ro
zevirat a po určité době se nám dá kulička do pohybu směrem nahoru po nakloněné rovině. 

Proč došlo k tomuto pohybu? 

Jak se kulička začne mezi hůlkami propadat, klesá zároveň její těžiště a to je důvod jejího pohybu. 
Jak daleko kuličku po nakloněné rovině dostaneme, to záleží na naší zručnosti a do jaké míry vyu
žijeme taky setrvačného pohybu kuličky. A aby se z tohoto pokusu stala hračka, debrujáři zkonstru
ovali mobilní bedýnku s očíslovanými přihrádkami, přední část hůlek vložili do zahloubeného otvo
ru, zadní pak opřeli o protější hranu bedýnky. A pak už se může soutěžit, kdo ze tří pokusů vytvoří 
největší bodový zisk. Obrázky dole znázorňují možnou konstrukci hry na změnu těžiště. 

Rozevírání 

li 

Pohled z boku 

2 3 

Pohled shora 
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Veletrh nápadd učiteld fyziky 

Hra na změnu těiiitě 
Vojtěch Ondru§ek, vedoucf Okresnfho klubu malých debrujárů Uherské Hradi§tě 

Pomtlcky: upravená dřevěná krabice s přihrádkami, 2 ocelové M.lky a ocelová kulička 

Postup: Mť1žeme začít otázkou, zda je možné, aby se naše kovová kulička sama, bez pohonu, kutá
lela do kopce (po nakloněné rovině)? Debrujáři na to přišli, i když se inspirovali při své návštěvě 
"Muzea vědy" v Londýně. 

Uchopíme dvě ocelové hůlky zhruba o délkách 50 až 60 cm každou do jedné ruky, přední částí je 
opřeme o zvýšenou překážku a zadní část mírně pozvedneme. Ocelovou kuličku z ložiska (průměr 
2,5 až 3 cm) položíme mezi spojené přední části hůlek. Nyní začneme pomalu horní části hůlek ro
zevírala po určité době se nám dá kulička do pohybu směrem nahoru po nakloněné rovině. 

Proč došlo k tomuto pohybu? 

Jak se kulička začne mezi hůlkami propadat, klesá zároveň její těžiště a to je důvod jejího pohybu. 
Jak daleko kuličku po nakloněné rovině dostaneme, to záleží na naší zručnosti a do jaké míry vyu
žijeme taky setrvačného pohybu kuličky. A aby se z tohoto pokusu stala hračka, debrujáři zkonstru
ovali mobilní bedýnku s očíslovanými přihrádkami, přední část hůlek vložili do zahloubeného otvo
ru, zadní pak opřeli o protější hranu bedýnky. A pak už se mť1že soutěžit, kdo ze tří pokusů vytvoří 
největší bodový zisk. Obrázky dole znázorňují možnou konstrukci hry na změnu těžiště. 

Rozevlránl 

Pohled z boku 

1 2 3 4 5 6 1 
~ 

-
Pohled shora 
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Veletrh nápadll učitelů fyziky 

Otázky a úkol, praktické soutěie HYDRO 99 
Lenka Slabá, SPŠ stavební České Budějovice, KMD České Budějovice 

Milan Slabý, SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní České Budějovice, KMD České 
Budějovice 

Tomáš Novotný, klub Logici Tábor 

Ve dnech 27.-29. 10. 1999 uspořádali debrujáři z Českých Budějovic a z Tábora celostátní soutěž 
HYDRO 99. Ústředním tématem byla voda ve všech skupenstvích. Děti se utkaly v teoretické i 
praktické soutěži, o největší dovezený kus ledu, o nejzajímavější hydrofoto z přípravy na soutěž 
nebo o nejpoutavěji předvedené hydročerpadlo. 

V jiných školách i zájmových oblastech by se daly naše soutěže využít, a tak uvádíme ukázky: 

praktická soutěi 

ČAS ZAHÁJENÍ 
SOUTĚŽE: 

ČAS UKONČENÍ 
SOUTĚŽE: 

DRUŽSTVO: 

POČET BODŮ: 

Pečlivě si prohlédněte věci na svém stole. Máte tam krabičku od Perly s vodou, matii!
ku, list papíru, 4 kance/lítské sponky, plastelínu. 

1. Kolik ml vody je v misce? I '-_-:---:---:---' 
2. Jistě všichni asi víte, matička se nebude držet na hladině kapaliny, ale klesne ke dnu. 

Vaším úkolem je s pomocí věd, které máte na stole, vytvořit zařizení, ve kterém bude matička 
plavat na hladině. 

3. Když bude toto vaše zařizení ve slané vodě (zakroužkujte správnou odpověď): 

A. bude plavat lépe 

B. více se ponoři 

4. Znáte nějaké pokusy, ve kterých na hladině plave kovový předmět? 

Popište je: 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

praktická soutěž 
slarlf kategorie 

ČAS ZAHÁJENÍ 
SOUTĚŽE: 

ČAS UKONČENÍ 
SOUTĚŽE: 

DRUŽSTVO: 

POČET Bonů: 

Prohlédněte si v§echny pfedměty na stole. Máte tam: 3 skleničky od přesnldávky
jednu prázdnou, jednu s olejem, jednu s lihem, zalfafolfaci sklenici s vodou, §pejli, 
brčko. 

1. Odhadněte, kolik a) ml oleje je ve skleničce 

b) dl lihu je ve skleničce 

2. Podtrhněte správný zápis: 

A. hustota vody> hustota lihu 

B. hustota vody < hustota lihu 

C. hustota vody = hustota lihu 

3. Podtrhněte správný zápis: 

A. hustota oleje < hustota vody 

B. hustota oleje> hustota vody 

C. hustota oleje = hustota vody 

4. Vaším úkolem je vytvořit ve skleničce od přesnídávky takový roztok lihu s vodou, 
aby v něm olej po nalití vytvořil vznášející se kouli. Je důležité, aby koule byla!;Q 
největší a vznášela se uprostřed skleničky. Viz obrázek. 

5. Proč se vytváří koule? ............ '" ...................................................... . 

6. a) Který živočich se vznáší ve vodě? .............................. , ............................... . 

b) Jaký orgán u něj toto vznášení reguluje? ......... , ...... , .............................. , .... .. 

7, a) Které technické zařízení se vznáší ve vodě? .. , .... , ......................... , ................ . 

b) Čím své vznášení reguluje? ... , ......... , ..... , .......... , .... , ..................... , ...... , .... . 
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praktická soutěž 
starlf kate 

ČAS ZAHÁJENÍ 
SOUTĚŽE: 

ČAS UKONČENÍ 
SOUTĚŽE: 

DRUŽSTVO: 

POČET BODŮ: 

Prohlédněte si 'II!Jechny pfedměty na stole. Máte tam: 3 skleničky od přesnidállky
jednu prázdnou, jednu s olejem, jednu s lihem, zavsfovI!Jcí sklenici s vodou, špejli, 
brčko. 

1. Odhadněte, kolik a) ml oleje je ve skleničce 

b) dl lihu je ve skleničce 

2. Podtrhněte správný zápis: 

A. hustota vody> hustota lihu 

B. hustota vody < hustota lihu 

C. hustota vody = hustota lihu 

3. Podtrhněte správný zápis: 

A. hustota oleje < hustota vody 

B. hustota oleje> hustota vody 

C. hustota oleje = hustota vody 

4. Vaším úkolem je vytvořit ve skleničce od přesnídávky takový roztok lihu s vodou, 
aby v něm olej po nalití vytvořil vznášející se kouli. Je důležité, aby koule byla!;Q 
největší a vznášela se uprostřed skleničky. Viz obrázek. 

5. Proč se vytváří koule? ..................................................................... . 

6. a) Který živočich se vznáší ve vodě? .............................................. "' ............ "'. 

b) Jaký orgán u něj toto vznášení reguluje? ............... , ..................... , ............... . 

7. a) Které technické zařízení se vznáší ve vodě? .............. "' ... "' ........................ "' ... . 

b) Čím své vznášení reguluje? .................................................................... .. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Jednoduché pokusy II zkušenosti x debruiárské činnosti 
Zdeňka Meixnerová, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 

1. Voda a vlno 

Máme dvě stejné sklenice, v jedné víno, v druhé vodu. Sklenice nejsou zcela plné, ale objemy vody a 
vína jsou stejné. Nabereme lžíci vína a nalijeme do vody. Zamícháme a nabereme na lžíci stejné 
množství směsi a vrátíme do vody. Otázka znÍ. "Čeho je víc, vody ve víně nebo vína ve vodě? " 

(Řešení je na konci článku.) 

2. Past na vodu 

Potřeby: Hadice, nálevka. 

Příprava a provedení: 

Použijeme hadici o vnitřním průměru asi 1 cm. Její délku zvolíme takovou, abychom kolem vodo
rovne napjaté ruky udělali minimálně 5 závitů a ještě asi 30 centimetru bylo na obou stranách. Ha
dici navineme na ruku, do jednoho konce, který zvedneme asi 30 cm nad ruku, pevně vsadíme ná
levku, druhý konec necháme volně viset. Žáků se zeptáme, jestli voda, kterou nalijeme do nálevky, 
z hadice vyteče. Budeme-li chtít, aby nevytekla, držíme ruku stále vodorovně a nalijeme ze sklenice 
vodu do nálevky. Voda volným koncem nepoteče, zůstává v nálevce. Dáme-li ruku svisle, voda vy
teče. 

Vysvětlení: 

Jednotlivé závity se nenaplní vodou zcela, pracují jako otevřené kapalinové manometry s přetlakem. 
Celkový přetlak odpovídá hydrostatickému tlaku sloupce vody, který sahá nad závity až k volné 
hladině vody v nálevce. 

3. Ohyb plamene !J?víčky vzduchem proudícím z náleVKY 

Potřeby: svíčka a nálevka 

Příprava a provedení: 

Zapálíme svíčku a postavíme ji před velký otvor nálevky, do které prudce foukáme vzduch trubicí 
ve vodorovném směru. Plamen svíčky se ohne směrem proti foukání vzduchu. 

Vysvětlení: 

Ohnutí způsobí viry, které se tvoří v rozšiřující se části nálevky. 

4. Smykové třeni 

Na stůl položíme na sebe několik knih. Nejprve budeme působit tahovou silou jen na spodní knihu 
a uvedeme do pohybu celou vrstvu knih. Potom jednou rukou budeme přidržovat ostatní knihy, 
aniž bychom je nadzvedávali a druhou táhnout spodní. Otázka zní: "Budeme působit v obou přípa
dech stejnou silou?" 

Siloměrem můžeme ověřit, že v druhém případě je síla větší, protože musíme kromě třecí síly na 
dolní obal knihy stýkající se se stolem překonat i třecí sílu působící na její horní obal. 

Klub malých debrujáru na našem Gymnáziu F. X. Šaldy pracuje od září 1998, kdy jsem se 
o debrujárech dozvěděla. Moc nás to baví, děti i mne. V tomto školním roce jsme se s úspěchem 
účastnili celorepublikové soutěže RAFAN, za kterou bych ráda touto cestou moc poděkovala 
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to výborně připravená soutěž. Nadšenci se nezapřou.

Teď už se jen těšíme na finále celoroční ,,5 debrujáry na Slovácko" v Uherském Hradišti.

V čem já vidím hlavní význam práce debrujárů?V odstranění strachu z fyziky! Patří mezi obávané a
většinou neoblíbené předměty a to je škoda. Mezi debrujáry nejsou samí jedničkáři, umí ale všichni
fyziku dobře a nad každou odpovědíse zamýšlí, neučí se nazpaměť!

Problém byl loni pouze v tom, že v pátek odpoledne, kdy jsme se scházeli, všichni zájemci nemohli.
Velmi bychom přivítali, kdyby se na Pedagogických fakultách v regionech našli studenti, kteří by
měli chuť s debrujáry pomáhat. Mohlo by to být prospěšné pro obě strany. Je ja.sné, že příkazem se
to nikomu nedá určit, musí existovat nadšení pro věc. Za pokus to stálo.

Řešení úlohy "Voda a víno":

Odpovědí je jedno slovo - stejně. Ano, kolik vína chybí ve sklenici vína, tolik je ho ve vodě a tolik je
vody ve víně!
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RNDr. Věře Bdinkové z Klobouk u Brna. Byla to výborně připravená soutěž. Nadšenci se nezapřou. 
Teď už se jen těšíme na finále celoroční soutěže ,,5 debrujáry na Slovácko" v Uherském Hradišti. 

V čem já vidím hlavní význam práce debrujáru? V odstranění strachu z fyziky! Patří mezi obávané a 
většinou neoblíbené předměty a to je škoda. Mezi debrujáry nejsou samí jedničkáři, umí ale všichni 
fyziku dobře a nad každou odpovědí se zamýšlí, neučí se nazpaměť! 

Problém byl loni pouze v tom, že v pátek odpoledne, kdy jsme se scházeli, všichni zájemci nemohli. 
Velmi bychom přivítali, kdyby se na Pedagogických fakultách v regionech našli studenti, kteří by 
měli chuť s debrujáry pomáhat. Mohlo by to být prospěšné pro obě strany. Je jasné, že příkazem se 
to nikomu nedá určit, musí existovat nadšení pro věc. Za pokus by to stálo. 

Řešení úlohy "Voda a víno": 

Odpovědí je jedno slovo - stejně. Ano, kolik vína chybí ve sklenici vína, tolik je ho ve vodě a tolik je 
vody vé víně! 
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uavo fyziky V přírodovědě (Trešd fllycxne w noueluniu przyrody' 
Stefania Elbanowska, Zaklad Dydaktyki Fizyki IFD, Uniwersytet Warszawski 

V minulém roce se v Polsku zavedla školní reforma. Současná základní škola je šestiletá. 
Gymnázium je tříleté, lyceum je také tříleté. V základní škole teď není předmět fyzika. Zá
klady fyziky jsou jenom v hraničním předmětu příroda. Spolu s biologem a geografem jsem 
připravila osnovy předmětu příroda pro ročníky IV-Vl základní školy. 

V jednotlivých ročnících se obsah vyučovaní koncentruje kolem následujících problémů: 

ročník IV (klasa čtrvarta) - voda v přírodě; 

ročník V (klasa pěta) - člověk v prostředí; 

ročník Vl (klasa šesta) - od částečky do vesmíru. 

Do programu "Przyrody" zostaly opracowane podr<;!czniki dIa ucznia, zeszyty éwiczen oraz 
przewodniki metodyczne dia nauczyciela (rys. 1) 

Rys. 1 

Teď ukážu elementy fyziky v osnovách přírody. 

Podstaw,\ nauczania przyrody jest eksperyment i obserwacje. W naszym programie glównie 
poprzez doSwiadczenia uczniowskie przybliZamy zjawiska fizyczne. Przedstawi<;! teraz 
przykladowe eksperymenty, które znalazly si<;! w naszym programie przyrody. 

Rys. 2 

W klasie IV znalazly si<;! doswiadczenia 
zwi,\zane ze zmianami stanu skupienia wody, 
roztworami wodnymi oraz doswiadczenia 
z hydrostatyki. 

Rys. 2 przedstawia prosty eksperyment 
skraplania pary wodnej. Wykonujq go 
uczniowie podczas omawiania tematu: skqd 
si<;! bierze deszcz i nast<;!pnie przechodzq do 
kr,\zenia wody w przyrodzie. 
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Dužo mlE!Jsca w programie zajmujll doswiadczenia z filtrowaniem wody (rys. 3) oraz 
sPorzlldzaniem roztworów i zawiesin (rys. 4). 

Rys. 3 Rys. 4 

Z hydrostatyki poznajll uczniowie jakoSciowo prawo Archimedesa (rys. 5), prawo Pasca
la (rys. 6) oraz sprawdzajll jak ciSnienie zalei:y od gh;bokmki (rys. 7) 

Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 
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Rys. Ii 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Poznaj'l równiez zjawisko osmozy 
wloskowatosci, co ma duze znaczenie w 
funkcjonowaniu roslin i isto! zywych. 

W klasíe V zgodnie z tematem przewodnim 
"czlowiek w srodowisku" uczniowie poznajq 
budowt; i rnozliwosci poznawcze czlowieka. 
Poslugujq si~ najprostszymí przyrz'ldami, któTe 
pozwalajq odnaleié sít; w terenie np. kompas. 
Wykonuj'l doswiadczenie z rnagnesarni (rys. 8). 

Poznajqc dzialanie niektórych urzqdzen zbudowanych przez czlowieka, przekonujq sit;, ze prawa 
przyrody S'l uniwersalne. Urzqdzenia te cz~sto dzialajq na tych samych zasadach, na jakich 
funkcjonuje oko, ucho, czy serce ludzkie (rys. 9). 

Rys. 9 

W klasie VI zgodnie z mySlq przewodniq od cZqsteczki do wszechSwiata uczniowie poznajq bu
dowt; substancji oraz rózne organizmy i obiekty wedlug skali wielkosci až do budowy planet i 

Rys. 10 

Ukladu Slonecznego. Uczniowie poslugujq si~ przyrzqdami, 
któTe pozwalajq obserwowaé obiekty bardzo male i od legIe. W 
tym celu budujq prosty mikroskop i lunet~ by poznaé zasad~ 
ich dzialania. 

Kontynuacjq programu przyrody w szkole podstawowej jest 
kurs fizyki dIa gimnazjum. W naszym programie pokazana 
jest rola fizykí w rozwoju kultury i cywilizacji. Dužy nacisk 
položyliSmy równiež na aspekt praktyczny zjawisk 
fizycznych. 
Najwazniejszym elementem w programie fizyki dia gimnazjum 
jest eksperyment. Uczniowie poznajq fizyklť poprzez 
doswiadczenie. Przykladowq stronlť tytulowq podrlťcznika fizyki 
dIa gimnazjum pokazuje rys. 10. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Wykorzystanie korytek instalacyinych do došwiadczeň fizycznych 
Halina Fulneczek, Zespól Szkól Ogólnoksztalcqcych w Krzyzanowicach 

Jan Tokar, Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 

Korytko jest to spodnia czt:sé plastykowego ksztaltownika, uzywanego obecnie coraz czt:sciej do 
nadtynkowego zamocowania i oslaniania przewodów elektrycznych. Do doswiadczen 
wykorzystujemy korytko o podstawie 20 mm i wysokosci 10 mm. Przekrój korytka ma w zasadzie 
ksztalt odwróconej duzej litery omega. Korytko takie odznacza sit: nastt:pujqcymi zaletami: 

• latwosciq montazu (formowanie róznych ksztaltów poprzez wyginanie, zaginanie, obcinanie) 

• bardzo dobrq izolacjq elektrycznq 

• odpowiedniq sztywnosciq 

• estetykq i dostt:pnosciq. 

Korytko odpowiednio zamocowane bardzo dobrze nadaje sit: jako uniwersalny tor dIa 
poruszajqcych sit: kulek lozyskowych, pileczek pingpongowych i moze byé wykorzystany wszt:dzie 
tam, gdzie zalezy nam na ukierunkowaniu ruchu poruszajqcego sit: ciala Przy pomocy tak 
zbudowanego toru mozna przeprowadzaé bardzo wiele ciekawych doswiadczen z kinematyki, 
dynamiki, elektrostatyki. Ze wzglt:du na obszemosé zagadnienia w tym artykule zasygnalizujt: 
tylko idee wykorzystania korytek instalacyjnych do niektórych doswiadczen. Mogq one 
wystt:powaé w roznych sytuacjach dydaktycznych, m. in. stanowié tresé doswiadczalnych zadan 
typowych i problemowych: 

1. Na korytku plastykowym o dlugosci 60 cm, znajdujqcym sit: na poziomym stole kladziemy kulkt: 
stalowq lozyskowq o srednicy okolo 2 cm. Kulkt: wprawiamy w ruch. Gdy kulka zaczyna sit: toczyé 
z pewnq prt:dkosciq zaczynamy przesuwaé korytko z okreslonq prt:dkosciq w kierunku ruchu 
postt:powego kulki. Ruch kulki wzglt:dem korytka ustaje. Gdy korytko unieruchomimy, kulka 
ponownie zaczyna sit: toczyé w poprzednim kierunku. 

v -
• V 

--------------------------~~ 

! 
korytko 

2. Na korytku o dlugosci 60 cm kladziemy kulkt: stalowq lozyskowq o srednicy okolo 2 cm, a obok 
niej, w odleglosci okolo 2-3 cm umieszczamy drugq, takq samq kulkt: stalowq. W kierunku 
pieIWszej kulki energicznie pchniemy drugq kulkt: tak, aby obydwie kulki zderzyly sit: ze sobq. Po 
zderzeniu kulka druga zatrzyma sit:, a pieIWsza zacznie sit: poruszaé. 

v:;t:O V=O 
II I 

~'----~ _II~------, 

117 

Veletrh nápadií učitelií fyziky 

Wykorzyslanie korylek inslalacyinych do doswiadczen fizycznych 
Halina Fulneczek, Zesp61 Szk61 Og61noksztalcqcych w Krzyianowicach 

Jan Tokar, Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 

Korytko jest to spodnia cz~sé plastykowego ksztaltownika, uzywanego obecnie coraz cz~sciej do 
nadtynkowego zamocowania i oslaniania przewodów elektrycznych. Do doswiadczen 
wykorzystujemy korytko o podstawie 20 mm i wysokosci 10 mm. Przekrój korytka ma w zasadzie 
ksztalt odwróconej duzej litery omega. Korytko takie odznacza si~ nast~puji\cymi zaletami: 

• latwoscii\ montazu (formowanie róznych ksztaltów poprzez wyginanie, zaginanie, obcinanie) 

• bardzo dobri\ izolacji\ elektryczni\ 

• odpowiednii\ sztywnoscii\ 

• estetyki\ i dost~pnoscii\. 

Korytko odpowiednio zamocowane bardzo dobrze nadaje si~ jako uniwersalny tor dia 
poruszaji\cych si~ kulek lozyskowych, pileczek pingpongowych i moze byé wykorzystany wsz~dzie 
tam, gdzie zalezy nam na ukierunkowaniu ruchu poruszaji\cego si~ ciala Przy pomocy tak 
zbudowanego toru mozna przeprowadzaé bardzo wiele ciekawych doswiadczen z kinematyki, 
dynamiki, elektrostatykLZe wzgl~du na obszemosé zagadnienia w tym artykule zasygnalizuj~ 
tylko idee wykorzystania korytek instalacyjnych do niektórych doswiadczen. Mogi\ one 
wyst~powaé w roznych sytuacjach dydaktycznych, m. in. stanowié tresé doswiadczalnych zadan 
typowych i problemowych: 

1. Na korytku plastykowym o dlugosci 60 cm, znajdujqcym si~ na poziomym stolekladziemy kulk~ 
stalowq lozyskowq o srednicy okolo 2 cm. Kulk~ wprawiamy w ruch. Gdy kulka zaczyna si~ toczyé 
z pewnq pr~dkosciq zaczynamy przesuwaé korytko z okreslonq pr~dkosciq w kierunku ruchu 
post~powego kulki. Ruch kulki wzgl~dem korytka ustaje. Gdy korytko unieruchomimy, kulka 
ponownie zaczyna si~ toczyé w poprzednim kierunku. 

v -
• V 

L-________________________ ~~ 

! 
korytko 

2. Na korytku o dlugosci 60 cm kladziemy kulk~ stalowq lozyskowq o srednicy okolo 2 cm, a obok 
niej, w odleglosci okolo 2-3 cm umieszczamy drugq, takq samq kulk~ stalowq. W kierunku 
pierwszej kulki energicznie pchniemy drugq kulk~ tak, aby obydwie kulki zderzyly si~ ze sobi\. Po 
zderzeniu kulka druga zatrzyma si~, a pierwsza zacznie si~ poruszaé. 

v::;t:O V=O 
II I 

cll .. II 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
3. Na korytku umieszczamy trzy jednakowe stalowe kulki lozyskowe tak, jak pokazuje rysunek. 
W kierunku dwóch kulek popchniemy energicznie kulkli! trzeciq. W wyniku zderzenia sili! kulek, 
.pierwsza kulka potoczy sili!, a druga i trzecia pozostanq w spoczynku. 

v:;t:O V=O 
III II I cll ~ _L-------, 

4. Na korytku umieszczamy cztery jednakowe stalowe kulki lozyskowe tak, jak pokazuje rysunek. 
W kierunku dwóch pierwszych kulek pchniemy energicznie dwie pozostale. Po zderzeniu sili! kulek, 
kulki IV, III pozostanq w spoczynku, a kulki II, I potOCZq sili!. 

5. Na plastykowym korytku umieszczamy cztery jednakowe stalowe kulki lozyskowe tak, jak 
pokazuje rysunek. W kierunku trzech kulek popychamy energicznie kulkli! czwartq. Po zderzeniu 

c kulki IV, lIl, II pozostanq w spoczynku, a kulka I zacznie sili! poruszaé. 

V:t O v=O 

IV III II 

,II~ ~ 

wO v=O 

IV III II I 

~ --~------~ 
sytuacja przed zderzeniem 

v=O v:tO 
IV III II I ,----- ~ 

sytuacja po zderzeniu 

Przeprowadzajqc powyzsze doswiadczenia nalezy kulki wprawiaé w ruch (postli!powy) 
uniemozliwiajqc im ruch obrotowy. Wykonujemy to na przyklad w ten sposób, ze pchajqc kulkli! 
olówkiem, przesuwamy go zdecydowanym ruchem tak aby dotykal korytka i kulki. 
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Veletrh nápadú učitelt't fyziky 

6. Za pomocq korytka mo:i:na uczniom pokazywaé doswiadczenia ilustrujqce zasadli' zachowania 
energii mechanicznej. KolÍce korytka o dlugosci okolo 2,5 m. umocowujemy w statywach tak, aby 
tworzylo luk. Kulkli' umieszczamy na jednym ramieniu luku i pozwalamy staczaé sili' swobodnie po 
korytku 

7. Demonstracja rzutu poziomego i ukosnego. Rynienki odpowiednio montujemy tak jak na 
rysunkach. 

rzut poziomy 

P' 

rzutukosny ~ 

'b-----:/J 
8. Pileczkli' pingpongowq o przewodzqcej powierzchni kladziemy na korytku plastykowym. Do 
pileczki zbli:i:amy naelektryzowanq przez tarcie run~ od odkurzacza. W wyniku elektryzowania 
przez indukcjli' piieczka zaczyna poruszaé sili' po korytku w kierunku rury. 

9. Pileczkli' pingpongowq o przewodzqcej powierzchni kladziemy na korytku plastykowym. Do 
pileczki zbli:i:amy ostrze (drut do robátek rli'cznych) wbite w kawalek styropianu i polqczone 
z iegunem maszyny elektrostatycznej. Po uruchomieniu maszyny elektrostatycznej pileczka zaczyna 
oddalaé sili' od ostrza. 

elek. 

10. Pileczk~ pingpongowq o metalizowanej powierzchni umieszczamy na korytku. Na kOlÍcach 
korytka kladziemy puszki (naczynia kalorymetryczne), które lqczymy z biegunami maszyny 
elektrostatycznej. Po uruchomieniu maszyny pileczka b~dzie poruszaé sili' ruchem oscylacyjnym 
pomili'dzy ladowanymi puszkami. 
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+ 

11. Kilka pileczek pingpongowych o metalizowanej powierzchni umieszczamy na korytku tak aby 
stykaly si~ ze sobq. Na kOlí.cU korytka kladziemy puszk~ (naczynie kalorymetryczne) które lqczymy 
z biegunem maszyny elektrostatycznej. Poni:i:ej drugiego kOl1ca korytka umieszczamy puszk'i' 
odizolowanq od podloza kawalkiem styropianu i polqczonq z elektroskopem. Po uruchomieniu 
maszyny elektrostatycznej pHeczki b'i'dq wpadaé do wiaderka powodujqc rosnqce wychylenie si'i' 
wskazówki elektroskopu. 

./ 
styroplan 
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+ 

ll. Kilka pileczek pingpongowych o metalizowanej powierzchni umieszczamy na korytku tak aby 
stykaly sili! ze sobq. Na korku korytka kladziemy puszkli! (naczynie kalorymetryczne) które lqczymy 
z biegunem maszyny elektrostatycznej. Ponizej drugiego korí.ca korytka umieszczamy puszkli! 
odizolowanq od podloza kawalkiem styropianu i polqczonq z elektroskopem. Po uruchomieniu 
maszyny elektrostatycznej pileczki bli!dq wpadaé do wiaderka powodujqc rosnqce wychylenie sili! 
wskazówki elektroskopu. 

./ 
styroplan 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Dydaktycxne :ndely J'abawek - na pn:yklad:de bqka 
Andrzej Trzebuniak, lnstytut Fizyki, Uniwersytet Opolski 

Istnieje wiele zabawek, które w sposobie dzialania wykorzystujq znane zjawiska i prawa fizyki. 
Przykladem takiej znanej od dawna zabawki jest bqk. Prezentowana tu zabawka moze pobudzié 
uczniów do myslenia, zachl;cié do pogll;biania wiedzy dotyczqcej zjawisk wykorzystywanych 
w zialaniu zabawki. W dzialaniu bqka mozna znaleié wiele bezposrednich odniesieri do istotnych 
zjawisk fizycznych, dlatego ta prosta na pozór zabawka moze staé sil; kluczem otwierajqcym rózne 
dzialy fizyki w procesie nauczania i uczenia sil;. 

Niniejsza praca sygnalizuje tylko mozliwosci wykorzystania tej zabawki jako pomocy dydaktycznej. 
Pokazuje sciezki, jakimi poprzez inne ciekawe doswiadczenia oparte na zjawiskach ujawniajqcych 
siťi w bqku, mozna rozpoczqé z uczniami zajmujqcq podróz poprzez kolejne dzialy fizyki. 

AKUSTYKA 

OPTYKA 
BARW 

/ 
RUCH DRGAJi\CY 

MECHANIKA V MASZYN PROSTYCH 

~/ . . § 
~ 
~ • 

DYNAMIKA 
BRYL Y SZTYWNEJ 

DYNAMIKA PL YNÓW 

Wedlug powyzszego schematu, poruszajqc siťi zgodnie z ruchem wskazówek zegara nalezy zaczqé 
podróz od przystanku MECHANIKA MASZYN PROSTYCH. Wiele programów kursowych fizyki 
zwykle zaczyna sil; od mechaniki. Wiele tematów w programie mechaniki jest zwiqzanych 
z zialaniem bqka. Na poczqtku nalezy zwrócié uwagl; na istotny element konstrukcji bqka jakim jest 
sruba, za pomocq której bqk wprawiany jest w ruch obrotowy. Ta sruba otwiera sciezkl; w kierunku 
maszyn prostych bo, podobnie jak diwignia, równia pochyla, kolowrót czy blok, stanowi jeden 
z elementów tej rodziny maszyn. Bez zrozumienia takich podstawowych problemów jak analiza 
rozkladu sil, zasada dzialania maszyn prostych, czy zas ad a zachowania energii, nie mozna 
swobodnie rozwiqzywaé róznych problemów z mechaniki. Wystl;pujqce tu metody rozumowari 
logicznych i analizy zjawiska majq zastosowanie nie tylko w mechanice, lecz takze i w innych 
dzialach fizyki. 

Kolejnym miejscem obecnosci bqka w mechanice jest DYNAMIKA BRYLY SZTYWNEJ. W tym 
miejscu mozna dopiero zrozumieé caly zlozony ruch bqka. Podqzajqc tq sciezkq nie sposób nie 
zatrzymaé sil; przy zyroskopach i fenomenie jazdy na rowerze. Mozna w tyrn miejscu wspomnieé 
równiez o ruchu kuli ziemskiej czy piruetach. Doswiadczenia obrazujqce te problemy Sq atrakcyjne i 
latwe do demonstracji. 

Dalej znajduje sil; DYNAMIKA PLYNÓW. To dzil;ki prawu Bemoulliego mozna wyjasnié dlaczego 
powietrze przeplywa przez wnl;trze bqka wpadajqc poprzez odpowiednio rozmieszczone otwory 
w budowie. Ten trop jest wyjqtkowo ciekawy pod wzgl<;dem widowiskowych doswiadczeú, jakie 
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Dydaktyc:zne Zalel, xabawek - na pn:yklad:de bqka 
Andrzej Trzebuniak, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski 
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mozna spotkaé po drodze. Tam znajduje si~ efekt Magnusa pozwalajqcy sportowcom odchylaé bieg 
pilek, czy zaskakujqce doswiadczenie z zawieszeniem pileczki w strumieniu powietrza 

Sciezka nazwana RUCH DRGAJACY ma swój poczqtek ukryty we wn~trzu bqka. Tam bowiem 
znajdujq si~ wibrujqce blaszki pobudzane do drgan przez przeplywajqce powietrze. Warto zwrócié 
uwag~ uczniom, ze takie same blaszki znajdujq si~ w harmonijce ustnej i drgajq kazda z innq 
cz~stotliwosciq. Podqzajqc tq sciezkq mozna w prosty sposób pokazaé od czego zalezy cz~stotliwosé 
elementów drgajqcych, na czym polega rezonans. Ta sciezka w sposób naturalny doprowadzi 
ucznia do AKUSTYKI, bo przeciez drgan elementów bqka nie widaé, lecz slychaé wyrainie ich 
skutek dzi~ki pobudzeniu do drgan cZqsteczek powietrza i rozchodzeniu si~ fali diwi~kowej. 
Ciekawymi przykladami na tej sciezce mogq byé demonstracje dudnien czy efektu Dopplera. 

Podróz z bqkiem, sygnalizowanq w tej pracy, konczy przystanek OPTYKA BARW. Ten trop, 
rozpoczynajqcy si~ na barwach bqka, wchodzi jakby w centrum optyki. Wychodzqc od mieszania 
barw widocznego podczas ruchu bqka, mozna nast~pnie pokazaé rol~ oswietlenia w tworzeniu 
barwy przedmiotu, Potem poprzez rozszczepienie swiatla w pryzmacie, zalamanie swiatla na 
granicy dwu osrodków mozna powrócié z uczniem do optyki geometrycznej. 

Wspomniane w niniejszej pracy doswiadczenia, do których mozna dojsé sciezkami majqcymi 
poczqtek w obserwacji bqka, majq t~ zalet~, ze b~dqc widowiskowymi Sq niezwykle proste do 
wykonania w kazdej szkoh1ej pracowni fizycznej. Dzi~ki tym walorom mogq zach~cié ucznia do 
samodzielnego przeprowadzania doswiadczen, rozbudzajqc zainteresowanie fizykq. Obserwacja 
bqka wywoluje u uczniów ch~é zadawania pytan. Podqzajqc nakreslonq drogq mozna uniknqé 
schematów, nudnych przykladów. Wnikliwy nauczyciel moze rozszerzyé proponowanq drog~ o 
nowe sciezki wprowadzajqce uczniów w pozostale dzialy fizyki. Niniejsza praca jest propozycjq 
mogqcq zainspirowaé do programu autorskiego szczególnie w klasach nie matematycznych. Moze 
staé si~ podstawq programu fakultatywnego z fizyki. Na zakonczenie wypada dodaé, ze bqk nie jest 
jedynq zabawkq posiadajqcq walory dydaktyczne. Wykorzystywanie zabawek w procesie nauczania 
fizyki wyrabia u uczniów umiej~h10:ki analizowania, myslenia, przewidywania, i byé moze pozwoli 
przelamaé utarte przekonanie, ze fizyka jest przedmiotem trudnym i nudnym. 
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Fyzika w matematyce? Alel' tak! 
Danuta Drabik, Nauczyciel matematyki i fizyki, /I Gimnazjum Paflstwowe, OpoJe 

Streszczenie 

Czy zauwazyles, ze Twoje dziecko rozwiqzujqc zadania z matematyki robi to omijajqc skrz~tnie te o 
tresei zwiqzanej z fizykq (np. slynne zadanie: z miasta A do miasta B ... ) ? Jak mozna to zmienié ? Co 
taka zmiana da ? 

Z moich wieloletnich obserwacji wynika, ze cz~sto na lekcjach matematyki pomija si~ zadania 
tekstowe zawierajqce w swojej tresei zagadnienia z fizyki lub rozwiqzuje si~ je uwazajqc za trudne. 
Moje doswiadczenie mówi, ze przyczynq lego jest to, ze: 

uczniowie powszechnie uwazajq, ze fizyka jest przedmiotem trudnym, malo zrozumialym, 

• zadania takie wymuszajq koniecznosé trudnego przeliezania jednostek fizyeznych, 

• zbyt wezesnie podane tego typu zadania (w klasach, gdzie nie ma jeszcze fizyki) powoduje, ze 
dzieci nie rozumiejq ieh tresei i póiniej z góry zakladajq te zadania za trudne, 

• zadania nie zawsze otrzymujq wlaseiwy komentarz umozliwiajqey zrozumienie istoty, 

nauczyciele matematyki cz~sto unikajq takich zadan. 

Od kilku lat ucz~ tych samych uczniów matematyki i fizyki, co pozwolilo mi zauwazyé korelacj~ 
mi~dzy tymi przedmiotami i postanowilam popracowaé nad wykorzystaniem tyeh mozliwosci. 
Opracowalam i wykorzystuj~ w tym kierunku kilka metod. Oto przyklady niektórych z nich: 

1. ZW;li/.zki logiczne mi~dzy danymi zadania 

Dzi~ki poznanym na fizyce wzorom i zaleznosciom zwiqzki te Sq dIa ueznia oczywiste. Pozwala to 
wykorzystaé gotowe wzory do ulozenia równania, nierównosci lub ukladu równaÍÍ. 

2. Czytanie tekstu ze zrozumieniem 

Ostatnio na lekcjach matematyki kladzie si~ duzy nacisk na czytanie tekstu z jego zrozumieniem. 
Uezen na lekej i fizyki poznaje znaczenie poj~é, na matematyce ma mozliwosé utrwalenia tych poj~é i 
zastosowania w rozwiqzywaniu zadan. 

3. Wykresy 

Jednym z graficznyeh sposobów przedstawiania funkcji Sq wykresy. W fizyce uezniowie spotykajq 
si~ z wykresami najcz~sciej realizujqe dzial "kinematyka". Dobrze jest, gdy zbiega si~ to czasowo 
z realizacjq na matematyee dzia!u "funkcje". Duzq trudnosé sprawia uczniom okreslenie zaleznosci 
mi~dzy zmiennymi zwlaszcza jesli nie Sq one oznaczone literkq "x" i "y". Cz~sto uczeÍÍ pami~ta jak 
wyglqda wykres, ale nie wie co jest argumentem, a co wartosciq funkeji. Warto na matematyce 
stosowaé wykresy zaleznosci fizycznych. 

4. Wielkie liczby 

Poznawanie pewnych prawidlowosci fizycznych ulatwia zrozumienie poj~é matematycznych 
np. duze odleglosci we wszechSwiecie i rozmiary cial niebieskich Sq wykorzystywane jako przyklad 
wielkich liczb przedstawianych w postaci pot~gi liczby 10. 

5. Proporcjonalnosci 

Proporcjonalnosci - poznajqc na matematyce wielkosci proporcjonalne wykorzystuj~ przyklady 
z fizyki np. zaleznosci wprost proporcjonalne: zuzycie paliwa w zaleznosci od drogi, prawo Pascala 
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- cisnienie hydrostatyczne od slupa cieczy, pt;d od prt;dkosci, energia potencjalna od wysokosci, 
oraz odwrotnie proporcjonalne: natt;zenie prqdu od oporu elektrycznego, II zasada dynamiki -
przyspieszenie od masy ciala. 

6. Projekt dll.lgoterminowy. 

W trakcie mojej pracy realizowalam z uczniami klasy VIII na lekcjach matematyki i fizyki 
dwumiesít;czny projekt, którego celem byla oszczt;dnosé. Uczniowie odczytali z liczników 
w domach rodzinnych wartosci miesit;cznego zuzycia gazu, wody i energii elektrycznej, liczyli 
objt;tosé wody, jakq potrzebowali do kqpieli, zuzycie prqdu w poszczególnych odbiomikach energii 
oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Nastt;pnie dowiadywali sit; jakie Sq sposoby 
oszcz~dzania. Wprowadzali je w swych domach (np.: prysznic zamiast kqpieli, wylqczanie 
zb~dnego oswietlenia i innych odbiomików energii elektrycznej, uszczelnianie okien i rur - kapiqcy 
kran, oszczt;dne gotowanie na gazie itd.). Po drugim miesiqcu pomiarów wartosci odczytów 
umiescilismy w tabelkach, a wyniki przedstawiliSmy za pomocq wykresów. Na ich podstawie 
wyciqgnt;liSmy wnioski: koszta utrzymania w niektórych domach zmniejszyly sit; az o 20 %. W 
trakcie realizacji programu uczniowie wykorzystywali i utrwalali wiadomosci z zakresu 
matematyki i fizyki. ]estem pewna, ze w ten sposób zapamit;tajq je oni na dluzej. 

Realizacja takiego programu nauczania matematyki z wprowadzonymi šwiadomíe elementami 
fizyki ma wielorakíe korzysci: 

• utrwala wiedzt; przekazanq na lekcjach fizyki, 

• uczen korzysta z doswiadczen i obserwacji, 

• ksztalci wyobrainit; ucznia, 

• dzit;ki tresciom fizycznym zadania wyglqdajq powazniej, a uczniowie majq poczucie, ze robíq 
cos trudnego i waznego, 

• uzywanie w fizyce innych liter, niz np. "x" do oznaczenia niewiadomej, 

• umiej~tnosé poslugiwania si~ wykresami, obrazowanie otaczajqcej rzeczywistosci za pomocq 
grafiki, 

• tresci fizyczne w zadaniach dajq uczniom poczude, ze obcujq z rzeczywistosciq, problemami 
zycia codziennego, rzeczami, które sit; dziejq wokól nich na co dzien. 
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- cisnienie hydrostatyczne od slupa cieczy, p~d od pr~dkosci, energia potencjalna od wysokosci, 
oraz odwrotnie proporcjonalne: nat~zenie prqdu od oporu elektrycznego, II zasada dynamiki -
przyspieszenie od masy ciala. 

6. Projekt dlugoterminowy. 

W trakcie mojej pracy realizowalam z uczniami klasy VIII na lekcjach matematyki i fizyki 
dwumiesi~czny projekt, którego celem byla oszcz~dnosé. Uczniowie odczytali z liczników 
w domach rodzinnych wartosci miesi~cznego zuzycia gazu, wody i energii elektrycznej, liczyli 
obj~tosé wody, jakq potrzebowali do kqpieli, zuzycie prqdu w poszczególnych odbiomikach energii 
oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Nast~pnie dowiadywali si~ jakie Sq sposoby 
oszcz~dzania. Wprowadzali je w swych domach (np.: prysznic zamiast kqpieli, wylqczanie 
zb~dnego oswietlenia i innych odbiomików energii elektrycznej, uszczelnianie okien i rur - kapiqcy 
kran, oszcz~dne gotowanie na gazie itd.). Po drugim miesiqcu pomiarów wartosci odczytów 
umiescilismy w tabelkach, a wyniki przedstawiliSmy za pomocq wykresów. Na kh podstawie 
wyciqgn~liSmy wnioski: koszta utrzymania w niektórych domach zmniejszyly si~ az o 20 %. W 
trakcie realizacji programu uczniowie wykorzystywali i utrwalali wiadomošci z zakresu 
matematyki i fizyki. Jestem pewna, ze w ten spos6b zapami~tajq je oni na dluzej. 

Realizacja takiego programu nauczania matematyki z wprowadzonymi šwiadomie elementami 
fizyki ma wielorakie korzysci: 

• utrwala wiedz~ przekazanq na lekcjach fizyki, 

• uczen korzysta z došwiadczen i obserwacji, 

• ksztalci wyobraini~ ucznia, 

• dzi~ki tresciom fizycznym zadania wyglqdajq powaZniej, a uczniowie majq poczucie, ze robiq 
cos trudnego i waznego, 

• uzywanie w fizyce innych liter, niZ np. "x" do oznaczenia niewiadomej, 

• umiej~tnosé poslugiwania si~ wykresami, obrazowanie otaczajqcej rzeczywistosci za pomocq 
grafiki, 

• tresci fizyczne w zadaniach dajq uczniom poczucie, ze obcujq z rzeczywistosciq, problemami 
zycia codziennego, rzeczami, które si~ dziejq wok61 nich na co dzien. 
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Scenarius zai,č pt. "CO potra'i czarodzlelskie szkielko?" 
Krystyna Raczkowska-Tomczak, Publiczna Szkola podstawowa nr 23, Pub/iczne 
Gimnazjum nr 2, OpoZe 
Glówne cele dydaktyczne: 

1. Rozwijanie zainteresowania fizyk'l poprzez: 

a) przybliZanie i wyjasnianie dzieciom zjawisk wyS!~puj'lcych w przyrodzie; 

b) integrowanie nauczania fizyki z przedmiotami humanistycznymi. 

Szczególowe cele dydaktyczne: 

1. Ksztaltowanie swiadomosci, ze obserwowane wok61 nas zjawiska stajq si~ zrozumiale dzi~ki 
takiemu przedmiotowi jak przyroda a w przyszloSci fizyka 

2. Zapoznanie ze zjawiskiem rozszczepienia swiatla za pomocél pryzmatu i w przyrodzie 

3. Pokazanie, ze znajomosé praw przyrody czyni i:ycie zrozumialym i ciekawszym, nie 
przeszkadza, a wr~cz pomaga w poprawnej intetpretacji opisywanych zjawisk przez poet6w i 
malarzy, we wlasciwyeh im j~zykach 

4. Uwrai:liwianie na dostrzeganie pi~kna zjawisk wyst~pujqcych w przyrodzie 

5. Budzenie szacunku dia ludzi nauki i sztuki 

6. Rozwijanie umiej~tnosci tworzenia poezji poprzez opisywanie obserwowanych zjawisk na 
prezentowanyeh zaj~ciach 

7. Rozwijanie umiej~tnosci plastycznych poprzez malowanie tych zjawisk 

8. Pogl~bianie rozumienia zdobywanej wiedzy na zaj~ciaeh z przyrody poprzez opisywanie tych 
zjawisk we wlasciwyeh sobie j~zykach: malarstwo, poezja 

9. Ksztalcenie umiej~tnosci korzystania z dziel literackich, w celu gromadzenia materia1u na 
zadany temat 

10. Ukazanie faktu, ze brak wiadomosci na temat zjawisk wyst~pujq- cyeh w przyrodzie prowadzi 
do popelniania niewybaczalnyeh bl~d6w w i:yciu doroslym 

11. Zaangai:owanie nauczycieli r6i:nyeh dyscyplin: polonist6w, nauczania POczéltkowego, 
bibliotekarzy, katechet6w oraz plastyki do wsp61pracy oraz kontynuowania i rozwijania 
tematyki omawianej na prezentowanych zaj~ciach, na swoich przedmiotach. 

I. WstflP 

"Co potrafi czarodziejskie szkielko?" 
6 maja 2000 r. 

Co roku w szkolach Sq takie dni jak Dzien Wiosny, Dzien DZiecka, Dzien Ziemi itp. 

W tym czasie nie ma typowych lekcji, za to nauczyciele starajq si~ w inny spos6b zorganizowaé 
zaj~cia i zajqé mlodziez. Stalo si~ tradycjé\, ze w programie takich dni od wielu lat byly zaj~cia 
pt. "Mi~dzy zabawél a fizykél" czy "Fizyka na wesolo". Celem tych spotkaTI jest zwr6cenie uwagi 
uczni6w na r6i:ne zjawiska, wyst~pujélce w przyrodzie, ieh wyjasnianie oraz zainteresowanie 
mlodziezy takim przedmiotem jak fizyka. 

Mimo licznych konkurencyjnych imprez zawsze mialam grono sympatyk6w, kt6re uczestniczylo 
w tyeh spotkaniach. W tym roku w ramach obchod6w Dnia Ziemi, Ochrony Srodowiska i Dnia Unii 
Europejskiej zaproponowalam zaj~cia pt. "Co potrafi czarodziejskie szkielko?" Skierowalam je tym 
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Scenarius 21:ai,č pt. "Co potrafi czarodzieiskie sxkielko?" 
Krystyna Raczkowska-Tomczak, Publiczna Szkola podstawowa nr 23, Publiczne 
Gimnazjum nr 2, Opole 
Gtówne cele dydaktyczne: 

1. Rozwijanie zainteresowania fizykq poprzez: 

a) przyblizanie i wyjasnianie dzieciom zjawisk wyst~pujqcych w przyrodzie; 

b) integrowanie nauczania fizyki z przedmiotami humanistycznymi. 

Szczegóiowe cele dydaktyczne: 

1. Ksztaltowanie swiadomosci, ze obserwowane wokó! nas zjawiska stajq si~ zrozumiale dzi~ki 
takiemu przedmiotowi jak przyroda a w przyszlosci fizyka 

2. Zapoznanie ze zjawiskiem rozszczepienia swiatla za pomocq pryzmatu i w przyrodzie 

3. Pokazanie, ze znajomosé praw przyrody czyni zycie zrozumialym i ciekawszym, nie 
przeszkadza, a wr~cz pomaga w poprawnej interpretacji opisywanych zjawisk przez poetów i 
malarzy, we wlasciwych im j~zykach 

4. Uwrazliwianie na dostrzeganie pi~kna zjawisk wyst~pujqcych w przyrodzie 

5. Budzenie szacunku dia ludzi nauki i sztuki 

6. Rozwijanie umiej~tnosci tworzenia poezji poprzez opisywanie obserwowanych zjawisk na 
prezentowanych zaj~ciach 

7. Rozwijanie umiej~tnosci plastycznych poprzez malowanie tyeh zjawisk 

8. Pogl~bianie rozumienia zdobywanej wiedzy na zaj~ciach z przyrody poprzez opisywanie tyeh 
zjawisk we wlasciwych sobie j~zykaeh: malarstwo, poezja 

9. Kszta!cenie umiej~tnosci korzystania z dziel literackich, w celu gromadzenia materialu na 
zadany temat 

10. Ukazanie faktu, ze brak wiadomosci na temat zjawisk wyst~pujq- cych w przyrodzie prowadzi 
do popelniania niewybaczalnych bl~dów w zyciu doroslym 

11. Zaangazowanie nauczycieli ró:i:nych dyscyplin: polonistów, nauczania poczqtkowego, 
bibliotekarzy, katechetów oraz plastyki do wspólpracy oraz kontynuowania i rozwijania 
tematyki omawianej na prezentowanyeh zaj~ciach, na swoich przedmiotaeh. 

I. Wst~p 

"Co potrafi czarodziejskie szkielko?" 
6 maja 2000 r. 

Co roku w szkolach Sq takie dni jak Dzien Wiosny, Dzien Dziecka, Dzien Ziemi itp. 

W tym czasie nie ma typowych lekcji, za to nauczyciele starajq si~ w inny sposób zorganizowaé 
zaj~cia i zajqé mlodziez. Stalo si~ tradyci'l, ze w programie takich dni od wielu lat byly zajf;'cia 
pt. "Mi~dzy zabaw'l a fizykq" czy "Fizyka na wesolo". Celem tych spotkan jest zwrócenie uwagi 
uczniów na rózne zjawiska, wyst~pujqce w przyrodzie, ich wyjasnianie oraz zainteresowanie 
mlodziezy takim przedmiotem jak fizyka. 

Mimo licznych konkurencyjnych imprez zawsze mialam grono sympatyków, które uczestniczylo 
w tych spotkaniaeh. W tym roku w ramaeh obchodów Dnia Ziemi, Ochrony Srodowiska i Dnia Unii 
Europejskiej zaproponowalam zaj~cia pt. "Co potrafí czarodziejskie szkielko?" Skierowalam je tym 
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razem glównie do dzieci mlodszych klas szkoly podstawowej. Spotkanie to mialo na celu przyblizyé 
zjawisko rozszczepienia swiatla w przyrodzie, z którym spotykajq sili! podziwiajqc tIi!CZIi!. O tym 
zjawisku wspomina sili! w II klasie szkoly podstawowej na lekcjach srodowiska. Stqd pomysl by 
zaproponowaé uczestnictwo w takich zajli!ciach wlasnie maluchom oraz ich nauczycielom. Po raz 
pierwszy udalo mi sili! poprzez takie spotkanie, skupié wokól t~czy oprócz uczniów takZe 
nauczycieli róznych specjalnosci: nauczania poczqtkowego, polonistk~, bibliotekark~, plastyka i 
innych, którzy przylqczyli sili! do gromadzenia materialów zwiqzanych z t~Zq, na wszystkie 
mozliwe sposoby. 

Dzieci jak to zwykle bywa mialy najlepsze pomysly, poniewaz zdecydowaly, ze zamiast 
wyszukiwaé wierszy o t~czy same je napiszq. W kazdych zaj~ciach popularyzujqcych przyrod~ czy 
fizyk~ uczniowie zmieniajq scenariusz. Majq swoje nowe, inne, lepsze spojrzenie. T~cza potratila 
polqczyé rózne dyscypliny. Plastyk wykorzystal temat na organizowanej przez Niego zielonej 
szkole, a dyrekcje obu szkól otwarte na wszelkie inicjatywy, wygospodarowaly pieniqdze na 
nagrody w wakacyjnym konkursie na fotografie lub widokówki z tli!CZq. 

Popularyzacj'l fizyki zajmujli! sili! od drugiego roku studiów, kiedy to wyjezdZalam naobozy 
naukowe, by dzieciom przebywajqcym na koloniach pokazywaé ciekawe doswiadczenia z fizyki. 
W 1983 roku podj~lam pracli! w Szkole Podstawowej nr 23 w Opolu. Zawsze staralam si~ by fizyka 
nie byla oddzielnq szufladq do, której wklada si~ kolejne wzory i prawa. Moje pomysly i propozyeje 
prezentowalam na róznego typu konferencjach organizowanych przez rózne osrodki akademickie, a 
takZe w publikacjach. Na poczqtku lat osiemdziesiqtych po raz pierwszy wykonalam planszli! 
przedstawiajqcq os czasu, na której oprócz fizyków byli malarze, pisarze, najwa:iniejsze wynalazki i 
wydarzenia historyczne. Ze wzglli!du na ograniczone mozliwosci szkoly w tamtych latach staralam 
sili! urozmaicaé lekcje, wykorzystujqC literatur~ populamonaukowq 1, 2 i 3. 

Nastli!pnym moim pomyslem na integracjr: fizyki z róznymi przedmiotami bylo prowadzenie lekej i 
na temat "Fizyk na tle epoki, w której zyl" 4. 

Dysponuj~ pir:knymi opracowaniami takich zyciorysów wykonanyrni przez uczniów klas VI, VII i 
VIII. W miarli! uplywu czasu szkola dysponowala coraz lepszym sprzr:tem. Pozwolilo mi to 
zgromadzié ogrornnq videotekr:. Cale lata nagrywalam programy i filmy edukacyjne, których 
fragmenty czynily lekcje ciekawszymi i atrakcyjniejszymi. 

W ubieglym roku zaj~liSmy si~ zbieraniem zabawek. Byl to nastr:pny etap popularyzacji fizyki. 
Pomysl przywiozlam z ostatniego Jarmarku Fizycznego, na którym prezentowalam swoje zaj~cia 
pt. "Fizyka w poezji i cytatach" 5. Posiadam w szkole zbiór takich zabawek, a wsród nich kolekcj~ 
zabawek wykonanych przez dzieci. Prezentowalam jq w Krakowie na konferencji organizowanej 
przez WSP w 1999r. 6. Zajmowalam sili! integracjé4 fizyki z innyrni przedmiotami zanim zalecila to 
nowa reforma. Na kazdej lekcji staram sir: uswiadamiaé uczniom, ze fizyka towarzyszy nam na 
kazdym kroku. Jest po prostu wszechobecna. Mysl~, ze imprezy popularyzujqce fizyk~ na szerokq 
skalr: Sq bardzo potrzebne, ale najwili!ksze pole do popisu mamy my nauezyciele starajqcy si~ 
kazdego dnia na swoich lekcjach pokazaé jej pir:kno. W tym roku uznalam, ze warto zwracaé uwag~ 
malych dzieci na zjawiska wyst~pujé4ce w przyrodzie i poprzez " przedszkole fizyczne" 
wprowadzié je w tajernniczy i pir:kny swiat przedmiotu takiego jak przyroda, a póiniej fizyka. 

Podobna tematyka tylko bardziej rozbudowana jest mojq programowé4lekcjq z optyki w gimnazjum. 

[I] Raczkowska K: Jak wykorzystujli! literatur~ populamonaukowq na lekcjach, " Fizyka w 
Szkole", nr 41987, s. 249-251 

[2] Tokar D., Jelenska A., Raczkowska K: Charakterystyka bibliografii w zintegrowanym 
programie ksztalcenia w zakresie dydaktyki fizyki, Wybrane problemy dydaktyki fizyki, CDN 
- Warszawa 1989, s. 223-227 

[3] Tokar D., Raczkowska-Tomczak K, Jelenska A.: Propozycje wykorzystania literatury 
populamonaukowej w procesie nauczania - uczenia sili! fizyki, "Bibliografia do nauczania 
fizyki dia studentów i nauczycieli fizyki", Opole - WSP 1992, s. 23-51 
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razem glównie do dzieci mlodszych klas szkoly podstawowej. Spotkanie to mialo na celu przyblizyé 
zjawisko rozszczepienia swiatla w przyrodzie, z którym spotykajq si~ podziwiajqc t~cz~. O tym 
zjawisku wspomina si~ w II klasie szkoly podstawowej na lekcjach srodowiska. Stqd pomysl by 
zaproponowaé uczestnictwo w takich zaj~ciach wlasnie maluchom oraz ich nauczycielom. Po raz 
pierwszy udalo mi si~ poprzez takie spotkanie, skupié wokó! t~czy oprócz uczniów takZe 
nauczycieli róznych specjalnosci: nauczania poczqtkowego, polonistk~, bibliotekark~, plastyka i 
innych, którzy przylqczyli si~ do gromadzenia materialów zwiqzanych z t~CZq, na wszystkie 
mozliwe sposoby. 

Dzieci jak to zwykle bywa mia!y najlepsze pomysly, poniewaz zdecydowaly, ze zamiast 
wyszukiwaé wierszy o t~czy same je napiszq. W kazdych zajli!ciach popularyzuj'lcych przyrodli! czy 
fizyk~ uczniowie zmieniaj'l scenariusz. Majq swoje nowe, inne, lepsze spojrzenie. T~cza potrafila 
polqczyé rózne dyscypliny. Plastyk wykorzystal terna! na organizowanej przez Niego zielonej 
szkole, a dyrekcje obu szkó! otwarte na wszelkie inicjatywy, wygospodarowaly pieniqdze na 
nagrody w wakacyjnym konkursie na fotografie lub widokówki z t~CZq. 

Popularyzacjq fizyki zajmuj~ si~ od drugiego roku studiów, kiedy to wyjezdzalam naobozy 
naukowe, by dzieciom przebywaj'lcym na koloniach pokazywaé ciekawe doswiadczenia z fizyki. 
W 1983 roku podj~lam prac~ w Szkole Podstawowej nr 23 w Opolu. Zawsze staralam sili! by fizyka 
nie byla oddzielnq szuf1adq do, której wklada si~ kolejne wzory i prawa. Moje pomysly i propozycje 
prezentowalam na róznego typu konferencjach organizowanych przez rózne osrodki akademickie, a 
takze w publikacjach. Na poczqtku lat osiemdziesiqtych po raz pielwszy wykonalam planszli! 
przedstawiajqq os czasu, na której oprócz fizyków byli malarze, pisarze, najwa:i:niejsze wynalazki i 
wydarzenia historyczne. Ze wzgl~du na ograniczone mozliwosci szkoly w tamtych latach staralam 
si~ urozmaicaé lekcje, wykorzystujqC literatur~ populamonaukowq 1, 2 i 3. 

Nast~pnym moím pomyslem na integracj~ fizyki z róznymi przedmiotami bylo prowadzenie lekcji 
na temat "Fizyk na tle epoki, w której zyl" 4. 

Dysponujli! pi~knymi opracowaniami takich zyciorysów wykonanymi przez uczniów klas VI, VII i 
VIII. W miar~ uplywu czasu szkola dysponowala coraz lepszym sprz~tem. Pozwolilo mi to 
zgromadzié ogromnq videotek~. Cale lata nagrywalam programy i filmy edukaqlne, których 
fragmenty czynily lekcje ciekawszymi i atrakcyjniejszymi. 

W ubieglym roku zaj~lismy si~ zbieraniem zabawek. Byl to nast~pny etap popularyzacji fizyki. 
Pomysl przywiozlam z ostatniego Jarmarku Fizycznego, na którym prezentowalam swoje zaj~cia 
pt. "Fizyka w poezji i cytatach" 5. Posiadam w szkole zbiór takich zabawek, a wsród nich kolekcj~ 
zabawek wykonanych przez dzieci. Prezentowalam jq w Krakowie na konferencji organizowanej 
przez WSP w 1999r. 6. Zajmowalam sili! integracjij fizyki z innymi przedmiotami zanim zalecila to 
nowa reforma. Na kazdej lekcji staram si~ uswiadamiaé uczniom, ze fizyka towarzyszy nam na 
kazdym kroku. Jest po prostu wszechobecna. Myslli!, ze imprezy popularyzujqce fizykti' na szerokq 
ska1li! Sq bardzo potrzebne, ale najwi~ksze pole do popisu mamy my nauczyciele starajqcy si'i' 
kazdego dnia na swoich lekcjach pokazaé jej pi'i'kno. W tym roku uznalam, ze warto zwracaé uwag~ 
ma!ych dzieci na zjawiska wyst~pujqce w przyrodzie i poprzez " przedszkole fizyczne" 
wprowadzié je w tajemniczy i pi~kny swiat przedmiotu takiego jak przyroda, a póiniej fizyka. 

Podobna tematyka tylko bardziej rozbudowana jest mojq programowq lekcjij z optyki w gimnazjum. 

[I] Raczkowska K.: Jak wykorzystuj'i' literatur'i' populamonaukow'l na lekcjach, " Fizyka w 
Szkole", nr 4 1987, s. 249-251 

[2] Tokar D., Jelenska A., Raczkowska K.: Charakterystyka bibliografii w zintegrowanym 
programie ksztakenia w zakresie dydaktyki fizyki, Wybrane problemy dydaktyki fizyki, CDN 
- Warszawa 1989, s. 223-227 

[3] Tokar D., Raczkowska-Tomczak K., Jelenska A.: Propozycje wykorzystania literatury 
populamonaukowej w procesie nauczania - uczenia siti' fizyki, "Bibliografia do nauczania 
fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki", Opole - WSP 1992, s. 23-51 

126 



Veletrh nápadů učiteUí fyziky 

[4J Raczkowska-Tomczak K.: Czy integracja fizyki z przedmiotami humanistycznymi jest 
mozliwa?"Fizyka w Szkole" nr 51996, s. 300-301 

[5] Raczkowska-Tomczak K.: Fizyka w poezji i cytatach, "Fizyka w Szkole" nr 41999, s. 235-237 

[6] Raczkowska-Tomczak K.: Moje metody na pokazanie uczniom fizyki wokól na s, "Wiedza 
fizyczna i jej przekaz", Materialy na Ogólnopolskq Konferencj~ pod redakcjq W. B!asiaka i 
J. Warczewskiego, Wydawnichva Naukowe WSP, Kraków 1999, s. 225-227 

II. Przebieg zél1j~é 

N. Czy ktos z Was spotkal si~ juz z nimi wie jak my b~dziemy je nazywaé? Pokazuje dzieciom 
pryzmat. 

U. W zaleznosci od grupy potrafiq nazwaé lub nigdy nie spotkali si~ z pryzmatem. 

N. To szkielko od dzisiaj b~dziemy nazywaé 
pryzmatem. 

Gdybysmy chcieli wytlumaczyé kolegom co to za 
bryla musielibysmy przyjrzeé si~ brylom w 
matematyce. Pokazuje modele graniastoslupów o róznych podstawach i porównuje z pryzmatem. 
Który z graniastoslupów przypomina nasz pryzmat? 

U. Snvierdzajq, ze ten, który ma podstaw~ trójkqta. 

N. Czy jeszcze jakas cecha odróznia pryzmat od tych graniastoslupów? (modele graniastoslupów Sq 
nieprzeiroczyste) 

U. Pryzmat jest przezroczysty 

N. Kto z Was potrati wyjasnié dlaczego pryzmat musí byé przeiroczysty? 

U. Bo swiatlo nie przechodzi przez materialy nieprzeiroczyste. 

N. Czy mozemy to udowodnié? 

U. Proponujq doswiadczenie. 

Wiqzk~ swiatla ze wskainika laserowego kieruje na prymat i gra niastoslup. 

Wyjasnia, ze taka wiqzka swiatla nazywa si~ monochmmatyczn'l' 

Czy ktos wie co oznacza to slowo? 

U. Najcz~sciej nie potrafi,! wyjasnié. 

Wyjasnia, ze inaczej mo:i:na mówié jednobarwna (mono - pojedynczy, chroma - barwa) 

W takim razie, skoro ju:i: tyle wiemy sprawdzimy co ten nasz pryzmat potrafi zrobié 
z jednobarwnym promieniem. 

Proponuje obserwacj~ doswiadczenia: 
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[4J Raczkowska-Tomczak K.: Czy integracja fizyki z przedmiotami humanistycznymi jest 
mozliwa?"Fizyka w Szkole" nr 51996, s. 300-301 

[5] Raczkowska-Tomczak K.: Fizyka w poezji i cytatach, "Fizyka w Szkole" nr 41999, s. 235-237 

[6] Raczkowska-Tomczak K.: Moje metody na pokazanie uczniom fizyki wokól nas, "Wiedza 
fizyczna i jej przekaz", Materialy na Ogólnopolskq KonferencjE; pod redakcjq W. Blasiaka i 
J. Warczewskiego, Wydawnictwa Naukowe WSP, Kraków 1999, s. 225-227 

II. Pr:zebieg zaj~é 

N. Czy ktos z Was spotkal siE; juz z nimi wie jak my b~dziemy je nazywaé? Pokazuje dzieciom 
pryzmat. 

U. W zaleznosci od grupy potrafiq nazwaé lub nigdy nie spotkali siE; z pryzmatem. 

N. To szkielko od dzisiaj b~dziemy nazywaé 
pryzmatem. 

Gdybysmy chcieli wytrumaczyé kolegom co to za 
bryla musielibysmy przyjrzeé si~ brylom w 
matematyce. Pokazuje modele graniastoslupów o róznych podstawach i porównuje z pryzmatem. 
Który z graniastosrupów przypomina nasz pryzmat? 

U. Stwierdzajq, ze ten, który ma podstawE; trójkqta. 

N. Czy jeszcze jakas cecha odróznia pryzmat od tych graniastoslupów? (modele graniastoslupów Sq 
nieprzeiroczyste) 

U. Pryzmal jest przezroczysty 

N. Klo z Was potrafi wyjasnié dlaczego pryzmat musi byé przeiroczysty? 

U. Bo swiatlo nie przechodzi przez materialy nieprzeiroczyste. 

N. Czy mozemy to udowodnié? 

U. Proponuji\ doswiadczenie. 

WiqzkE; swiatla ze wskainika laserowego kieruje na prymat i gra niastosrup. 

Wyjasnia, ze taka wiqzka swiatla nazywa siE; monochromatyczn<t. 

Czy ktos wie co oznacza to slowo? 

U. Najcz~sciej nie potrafíq wyjasnié. 

Wyjasnia, ze inaczej mozna mówié jednobarwna (mono - pojedynczy, chroma - barwa) 

W takim razie, skoro juz tyle wiemy sprawdzimy co ten nasz pryzmat potrafi zrobié 
z jednobarwnym promieniem. 

Proponuje obserwacj~ doswiadczenia: 
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Doswiadczenie ., 

Zadymione akwarium z umieszczonym wewn<!tn szklanym pryzmatem, na który 
Idaruje wi<!zk, czerwonego swiatla ze wskainika laserowego 

U. Obserwujq i formulujq wnioski: Promien. zalamal si~ dwukrotnie. 

N. Czy promien. zostal zalamany do podstawy pryzmatu, czy do jego wierzcholka? 

U. Stwierdzajq, ze do jego podstawy. 

N. Sformulowany przez uczniów wniosek kladzie na rzutniku písma. 

Szklany pryzmat umieszczony w powietrzu dwukrotnie zalamuje promien w kierunku 
podstawy. (zal. 1) 

A jesli ja umieszcz~ pryzmat powietrzny w wodzie, to czy promien. przechodzqc przez niego 
zachowa si~ tak samo? 

Doswiadczenie 2 

Akwarium Z wodo:t zabatwiont:t Sidoluxem, Z umieszc:wnym w srodku powietrznym 
pryzmatem, na który kieruje wi<!zkQ swiaf/a ze wskainika laserowego 

U. Stwierdzajq, ze promien odchylany jest w przeciwnym kierunku. 

N. Sformulowany przez uczniów kolejny wniosek kladzie na rzutniku pisma: 

Powietrzny pryzmat umieszczony w wodzie dwukrotnie zalamuje promien swietlny w kierunku 
wierzcholka. (zal. 2) 

N. Do tej pory badalismy jak zachowuje sít; promien monochromatyczny, przechodzqc przez 
pryzmat. 

Sprawdimy co si~ stanie, jesli na pryzmat skierujemy promieri swiatla bia!ego, jakie mozemy 
obserwowaé na co dzien.? 
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Doswiadczenie ., 

Zadymione akwarium z umieszczonym wewn<!tn szklanym pryzmatem, na kióry 
Idaruje wi<!zk, czerwonego šwiatla ze wskainika laserowego 

zadymione powietrze 

U. Obserwuj'l i formulujq wnioski: PromielÍ. zalama! si~ dwukrotnie. 

N. Czy promielÍ. zostal zalamany do podstawy pryzmatu, czy do jego wierzcholka? 

U. Stwierdzajq, ze do jego podstav-To 

N. Sformulowany przez uczniów wniosek kladzie na rzutniku písma. 

Szklany pryzmat umieszczony w powietrzu dwukrotnie zalamuje promieri. w kierunku 
podstawy. (zal. 1) 

A jesli ja umieszcz~ pryzmat powietrzny w wodzie, to czy promielÍ. przechodz'lc przez niego 
zachowa si~ tak samo? 

Došw;adczen;e 2 

Akwarium Z wodo:t zabarwion~ Sidoluxem, Z umieszczonym w šrodku powietrznym 
pryzmatem, na kióry kieruje wi<!zkQ swiaf/a ze wskainika laserowego 

woda 

U. Stwierdzajq, ze promielÍ. odchylany jest w przeciwnym kierunku. 

N. Sformulowany przez uczniów kolejny wniosek kladzie na rzutniku pisma: 

Powietrzny pryzmat umieszczony w wodzie dwukrotnie zalamuje promieri. swietlny w kierunku 
wierzcholka. (zal. 2) 

N. Do tej pory badalismy jak zachowuje si~ promielÍ. monochromatyczny, przechodz'lc przez 
pryzmat. 

Sprawdimy co si~ stanie, jesli na pryzmat skierujemy promielÍ. 5wiatla bialego, jakíe mozemy 
obserwowaé na co dzieri? 
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Doswiadczenie 3 

Kieruje na pryzmat umieszczony na tarczy Kolbego promiefl z rzutnika písma, 
w którym umieszczona jest w"lska szczelina. 

U. Stwierdzajq, ze promien tez zalamuje si~ dwukrotnie ale oprócz tego promien zalamany jest 
kolorowy. 

N. Wyjasnia, ze to zjawisko nazywamy rozszczepieniem swiatla i swiadczy ono o zlozonosci swiatla 
bialego, oraz mówi, ze ta barwna wst~ga nazywa si~ widmem. Zwraca uwag~ na kolejnosé 
odchylenia barw. 

U. Przyglqdajq si.; i stwierdzajq, ze najbardziej do podstawy odchylona jest barwa fioletowa, a 
najmniej czenvona. 

N. Informuje, ze pierwszy rozszczepil swiatlo za pomocq pryzmatu w 1665r. angielski uczony lzaak 
Newton. 

Puszcza fragment filmu animowane-go, z serU "Byty sobie odkrycia", ilustruj~cy to 
doswiadczenie. 

N. Spróbujemy zebraé wszystkie informacje na temat "czarodziejskiego szkielka" Na rzutniku 
písma podaje tekst z lukami, w które nalezy wstawié odpowiednie slowa z rozsypanki. (zal. 4) 

PRYZMATEM nazywamy.................................... o podstawie .................................... , wykonany 
z............................................... materialu. Swiatlo przechodz'lc przez pryzmat .......................... si~ 
........................................ Przejsciu swiatla bialego przez pryzmat, prócz ............................. towarzyszy 
.............................. , zyH ............................................................ Szereg barw przechodzqcych w sposób 
d'lgly jedna w drug'l nazywamy ............................................................................. . 

Wyrazy do wstawienia: 
graniastoslup, zalamuje, przezroczystego, dwukrotnie, trójkqta, rozszczepienie, widmem swiatla 
bialego, zalamania, rozdzielenie na barwy 

N. Czy w przyrodzie kiedykolwiek mozemy obserwowaé takq barwnq wst.;g~? 

U. Odpowiadajq - t~cza. 

N. Kiedy mozemy obserwowaé t.;cz.; na niebie? 

U. Zawsze po deszczu lub nad fontannq, gdy zaswieci slonce, 

N. Co pelni rol.; pryzmatu? 

U. Kropelki wody. 
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Doswiadczenie 3 

Kieruje na pryzmat umieszczony na tarczy Kolbego promieÍJ z rzutnika písma, 
w którym umieszczona jest wéfska szczelina. 

U. Stwierdzaj1j, ze promien tež zalamuje sifi! dwukrotnie ale oprócz tego promien zalamany jest 
kolorowy. 

N. Wyjasnia, že to zjawisko nazywamy rozszczepieniem šwiatla i swiadczy ono o zložonosci swiatla 
bialego, oraz mówi, že ta barwna wstfi!ga nazywa sifi! widmem. Zwraca uwagfi! na kolejnosé 
odchylenia barw. 

U. Przygl<tdaj<t sifi! i stwierdzajq, že najbardziej do podstawy odchylona jest barwa fioletowa, a 
najmniej czerwona. 

N. Informuje, že pierwszy rozszczepil swiatlo za pomoq pryzmatu w 1665r. angielski uczony Izaak 
Newton. 

Puszcza fragment filmu animowane-go, z serii "Byly sobie od kry cia" , ilustrujl:4.cy to 
doswiadczenie. 

N. Spróbujemy zebraé wszystkie informacje na temat "czarodziejskiego szkielka" Na rzutniku 
písma podaje tekst z lukami, w które naležy wstawié odpowiednie slowa z rozsypanki. (zal. 4) 

PRYZMATEM nazywamy .................................... o podstawie ......................... , .......... , wykonany 
z............................................... materialu. Swiatlo przechodzé}c przez pryzmat .......................... sifi! 
........................................ Przejsciu swiatla bialego przez pryzmat, prócz ............................. towarzyszy 
.............................. , zyli ............................................................ Szereg barw przechodzé}cych w sposób C 

cié}gly jedna w drugé} nazywamy ............................................................................. . 

Wyrazy do wstawienia: 
graniastoslup, zalamuje, przezroczystego, dwukrotnie, trójk<tta, rozszczepienie, widmem šwiatla 
bialego, zalamania, rozdzielenie na barwy, 

N. Czy w przyrodzie kiedykolwiek možemy obserwowaé takq barwnq wstfi!gfi!? 

U. Odpowiadajq- t\!cza. 

N. Kiedy mozemy obserwowaé t'i!CZ'i! na niebie? 

U. Zawsze po deszczu lub nad fontanni\, gdy zaswieci slonce, 

N. Co pelni rolfi! pryzmatu? 

U. Kropelki wody. 
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Doswiadczenie

WV'IJe'nilon4~JW'UU'(;f.'\"''''''.;;a doswiadczenia:

N. Puszcza fragment filmu, pokazujacego tecze w przyrodzie. Prezentuje na rzutniku pisma
kolorowe folie z podwójna tecza i nadmienia, ze nieraz mozemy obserwowaé takie zjawisko. (zal. 5)

N. Wspomina, ze zjawisko to zauwazone bylo przez malarzy i poetów. Prezentuje na foliach, na
rzutniku písma reprodukcje malarzy:

a. Memling (zal. 6)

b. Schinkel (zal. 7)

Wybrarty wiesz o teczy napisany przez (zal. 8 a, b)

M. Pawlikowska - [asnorzewska,

lub dowolnie wybrany utwór napisany przez ucznia.

Proponuje im konkurs na napisanie wlasnego wiersza na temat teczy konkurs na
(technika dowolna) oraz wakacyjny konkurs na fotografie lub pocztówke z tecza,

N. Ušwiadamia uczniom, ze wiadomošci na temat rozszczepienia šwiatla sa potrzebne w žyciu.
chociažby po to, by w przyszlošci nie robič takich bledów jak to czynia twórcy reklam. Pokazuje
przyklady takich reklam. (zal. 9)

Zajecia koňcza sie nauka piosenki špíewane] przez "TfiCZOWY Music Box" pt: .Tecza" (kazdy uczeň

otrzymuje slowa tej piosenki)

Czasem sie može,

Cud ziawísko W kolorze.

tecza, cha - cha 

Czarodziejska wstažka ta.

Wi'lze niebo z ziemia ol

Ref.

Tecza, tecza, cha - cha - cha,

ta.

Przez t~ tecze caly šwiat,

~U!lUIu"rV ušmiech ma! (cha - cha - cha)

Narvsure t~

I na zawsze Ci wrecze.

Ci teczowo,

Tecze nos klE~SZl()nJKO~Wél.

Špíewa] z nami o teczy,

nuda dreczy,

W domu, szkole, po

Tecza rozchmurzy,

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Doswiadczenie 4 

Rozszczepienie swiatla za pomoc<t kolby wypelnionej wodlif.Opis doswiadc:zenia: 
"FOTON" nr 59, 19913r. 

N. Puszcza fragment filmu, pokazuj~cego t~cz~ w przyrodzie. Prezentuje na rzutniku pisma 
kolorowe folie z podwójn~ t~cz~ i nadmienia, ze nieraz mozemy obserwowaé takie zjawisko. (zal. 5) 

N. Wspomina, ze zjawisko to zauwazone bylo przez malarzy i poetów. Prezentuje na foHach, na 
rzutniku pisma reprodukcje malarzy: 

a. Memling (zal. 6) 

b. Schinkel (zal. 7) 

Wybrany wiesz o t~czy napisany przez (zal. 8 a, b) 

M. Pawlikowskq - Jasnorzewsk~. 

lub dowolnie wybrany utwór napisany przez ucznia. 

Proponuje im konkurs na napisanie wlasnego wiersza na ternat t\!czy konkurs na rysunek z t\!cz'l 
(technika dowolna) oraz wakacyjny konkurs na fotografi~ lub pocztówkl! z tI!CZ'l. 

N. Uswiadamia uczniom, ze wiadomosci na temat rozszczepienia swiatla Sq potrzebne w zyciu, 
chociazby po to, by w przyszlosci nie robié takich bl~dów jak to czyniq twórcy reklam. Poka zuje 
przyklady takich reklam. (zal. 9) 

Zaj~cia konczq si~ naukq piosenki spiewanej przez "T~czowy Music Box" pt: "T~cza" (kazdy uczen 
otrzymuje slowa tej piosenki) 

TE;CZA 

. Kolei:anko, kolego, 

Popatrz czasem na niebo. 

Czasem zdarzyé si~ može, 

Cud zjawisko w kolorze. 

T~cza, t~cza, cha - cha - cha, 

Czarodziejska wst'lžka ta. 

Wi'lže niebo z ziemi" o! 

Jaki kolorowy splot. 

Ref. 
Tl!cza, t~cza, cha - cha - cha, 
Czarodziejska wstqzka ta. 

Przez t~ t~cz~ caly swiat, 
Kolorowy usmiech ma! (cha - cha - cha) 

Narysui~ t~ t~cz~, 

I na zawsze Ci wr~cz~. 

By Ci bylo t~czowo, 

T~cz~ nos kieszonkow,\. 

Spiewaj z nami o t~czy, 

Kiedy nuda Cilf dr~czy. 

W domu, szkole, po burzy, 

Tlj!cza min~ rozchmurzy. 
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Úloha videosimuláde v príprave učiterov na experimentálnu činnosf 
Daniela Horváthová, Mária Rakovská, UKF Nitra 

Pri výbere metód a foriem, zodpovedajúcich profilu budúceho učitela, sme v seminároch z didaktiky 
fyziky v 4. ročníku v ostatných rokoch uprednostnili popri iných formách mikrovýstupy študentov 
nadvazujúce na videosimulované situácie zo školskej praxe. 

Použitie videosimulácie v súčasnosti stále nepatrí ku tradičným formám v príprave budúcich učitelov 
a na základe našich skúseností možno povedať, že jej opakované použitie má aktivizujúci účinok na 
prácu študentov. 

Pre účely seminára z didaktiky fyziky sme spolu so študentami a učitelmi fyziky počas pedagogickej 
praxe zhotovili sériu krátkych videosekvencií, ktoré móžeme podla vybraných problémov zoskupiť 
do niekolkých celkov: 
• metodické (poznávací experiment, situácie spojené s postupmi výkladu, diagnostikou vedomostí, 

riešením úloh apod.), 
• odborné (zamerané na posúdenie fyzikálnych výrokov o závislostiach, zákonoch, fyzikálnych 

veličinách apod.), 
• technické (spojené s technickou stránkou realizácie fyzikálneho experimentu), 
• komplexné, v ktorých je súčasne niekolko vyššie spomenutých problémov. 
Ako prvý príklad zaradenia videosimulácie do výučby uvádzame premietnutie poznávacieho expe
rimentu "ZVONČEK", zameraného na získavanie informácií o použití elektromagnetu na úrovni 
žiakov 6. ročníka základnej školy. Na videozázname študent v úlohe učitela usmerňuje žiacke pozo
rovanie jednoduchého .elektrického obvodu 80 zaradeným elektromagnetom. Žiaci majú za úlohu 
zodpovedať dve otázky: a) prečo zvonček nezvoní (technický problém) a po odstránení chyby 
v elektrickom obvode b) prečo zvonček zvoní. Diskusia žiakov k obom problémom je živá. 

Videozáznam Zvonček sme do seminára v 4. ročníku zaradili v súvislosti s analýzou empirickej me-
c tody na zák1adnej škole. Študenti si všímali a hodnotili metodický postup svojho kolegu, jeho reakcie 

na návrhy žiakov a úroveň myslenia a reakcie približne ll-ročných žiakov. 

lné metodické ciele sleduje zaradenie videosimulácie "ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCJA" do semi
nára z didaktiky fyziky. Tento záznam je zameraný na riešenie situácie, ked sa učitelovi nevydarí experi
ment, ktorý je základom nového učiva. Jde o demonštráciu elektromagnetického javu v 3. ročníku gym
názia. Študenti na videozázname pozorujú demonštračný pokus učitela, ktorý zasúva tyčový magnet do v 

cievky pripojenej ku galvanometru s nulou v strede stupnice a zároveň vysvetluje, že žiaci budú pri vzni
ku indukovaného prúdu v cievke pozorovať výchylku ručičky voltmetra, ale ručička sa nevychýli. Žiaci 
zareagujú na nevydarený pokus smiechom - pre učitela nastala problémová situácia, ktorú musí vyriešiť. 
Po ukážke takejto situácie mali študenti za úlohu na seminári preskúmať príčiny nevydareného pokusu. 

Jeden zo študentov mal pokus rovnako neúspešne zopakovať a spolu s ostatnými zistiť príčiny neú
spechu (vplyv počtu závitov cievky, rozsahu meracieho prístroja, rýchlosti pohybu tyčového mag
netu, intenzity jeho magnetického pola na velkost výchylky ručičky galvanometra). Riešenie problé
movej situácie, ktorá nastala v triede pri výučbe vybraného tematického celku na seminári prostred
níctvom videozáznamu, pozitívne ovplyvňovala aktivitu študentov. Učili sa zachovať rozvahu 
v každej situácii, postupne hIadať príčinu neúspešného pokusu spolu 50 žiakmi, prevrátiť situáciu na 
problémovú a do jej riešenia zapojiť celú triedu. Videosimulácie tohoto druhu boli úspešne použité aj 
v praktiku školských pokusov, kde zvýšili dóležitosť pokusov v školskej fyzike a odstraňovali strach 
budúcich začínajúcich učitelov z verejného experimentovania. V dalšom študenti prechádzajú od 
analýzy experimentu k teoretickým problémom v súvislosti s elektromagnetickou indukciou. 

Podobných, zámeme vytvorených simulovaných situácií, prenesených z pedagogickej praxe do prí
pravy budúcich učitelov sme zhotovili niekolko, čím sa vytvorila na seminári atmosféra triedy. 

Záverom možno vysloviť, že metóda vídeosimulácie v príprave budúcich učitelov je účinná, pretože 
v róznych modífikáciach pomáha preklenúť rozpory medzi prípravou študentov na vysokej škole a 
požiadavkami pedagogickej praxe. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Úloha videosimuláde v príprave uotel'ov na experimentůlnu činnod 
Daniela Horváthová, Mária Rakovslaí, UKF Nitra 
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Veletrh ndpadů učitelii: fyziky 

Hračky ve výuce fyziky 
Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová, Jitka Houfková, MFF UK Praha 

Fyzika patří na našich školách stále k jednomu z nejméně obh'bených předmětů. Jedním z důvodů je 
to, že často probíhá výuka pouze verbálně a že se zřídkakdy ve výuce objevují pokusy a pozorová
ní. Přitom právě to, že můžeme nové poznatky získávat na základě rozboru experimentů, je pro 
fyziku příznačné. Pokusy, prováděné při výuce, žáky dokáží zaujmout a pokud jde o experiment, 
k jehož provedení stačí běžně dostupné pomůcky, často si jej sami doma zopakují a samostatně při
chází na nové poznatky. Fyzika se tak pro ně stává zajímavou hrou, při níž je možno získat podněty 
k přemýšlení, a mnohdy teprve při takovémto samostatném bádání žák pořádně pochopí fyzikální 
principy, o nichž se učil ve škole. 

V našich předchozích příspěvcích na Veletrhu nápadů jsme se zabývali různými náměty na jedno
duché a pokud možno zajímavé pokusy. Tématem tohoto příspěvku je využití hraček při výuce. 

K hračkám má každý z nás dobrý vztah. Každé dítě má hračky rádo a pokud některé z nich použi
jeme při výuce, jistě budeme mít úspěch. Mnoho hraček pracuje na základě vehni zajímavých fyzi
kálních principů a jejich odhalování může být zábavné i prospěšné pro naše poznání. Často se jedná 
o jednoduché problémy. Je ale důležité, abychom své žáky učili přemýšlet nad Hm, jak vlci fungu
ji. Je to dobrá přIležitost k ukázce toho, že fyzikální znalosti je možno uplatnit při popisu chování 
konkrétních věcí. Je tedy vidět, že fyzika je také praktická věda. 

Z množství hraček vybíráme několik ukázek. Uvádíme vždy stručný popis a námět na využití hrač
ky ve výuce. V některých případech přikládáme fotografii. Doufáme, že čtenáři budou inspirováni 
k hledání dalších zajímavých hraček a jejich využití pro zpestření výuky fyziky. 

Kráčející zajíc 

pravidelného šestihranu. 

Popis: 

Dřevěná figurka zajíce s jednou pohyblivou nohou, která 
je vespod opatřena kouskem brusného papíru. Figurka se 
pohybuje (kráčí) po dřevěné dráze - nakloněné rovině 

s jistým sklonem. Chůze je velice věrohodná a pohled na 
tohoto kráčejícího zajíce je fascinující i pro mnohého do
spělého člověka, natož pak pro dítě. 

Využití při výuce: 

Zajíce můžeme nechat přejít dráhu a žáky postavíme před 
problém, proč zajíc kráčí. Žákům necháme dostatečný 
prostor k tomu, aby si hračku pořádně prohlédli. Ukáže
me, že velice důležitý je sklon dráhy. Je-li sklon malý, 
zajíc stojí, je-li trochu větší, spadne na čumák. Jde o velice 
zajímavý problém spojený s pohybem těžiště zajíce, tře
ním mezi jeho nohami a dráhou atd. Jistě najdeme mnoho 
způsobů, jak zajíce použít při výuce základů mechaniky, 
přestože se vlastně jedná o trhavý pohyb, jehož fyzikální 
rozbor není jednoduchý (můžeme jej srovnat s pohybem 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Neposedné zvířátko 

Popis: 

Plastová koule, k níž je čumáčkem přichyceno zvířátko, které snad vzdáleně připomíná kunu. Koule 
díky své povrchové úpravě připomíná míček. Uvnitř najdeme pevnou osu, na níž je excentricky 
upevněn elektromotorek. Ten se po vložení jednoho tužkového monočlánku otáčí, čímž se neustále 
mění těžiště celé koule. Položíme-li zvířátko s koulí na podlahu, míček se nerovnoměrně pohybuje a 
táhne za sebou zvířátko. Divák má však dojem, že zvířátko pobíhá po zemi a tlačí kouli před sebou. 

Využití ve výuce: 

Ukážeme žákům hračku v provozu a necháme je odhadnout, jak vše funguje. Je pravděpodobné. 

koule bez zvířete. 

Zvláštní oko 

Popis: 

(stejně jako ve všech ostatních popisovaných příkladech), že 
děti hračku mají doma, a tedy ji znají. Potom rozebereme mí
ček a ukážeme, jak je to uvnitř zařízeno. Připomeneme žákům 
poučku, která říká, že vnitřní síly nemohou rozhýbat těleso. 
Jak je tedy možné, že se zvířátko s koulí pohybuje? To může 
být vhodná otázka k promyšlení doma, nebo např. v čase, kdy 
chceme všechny nebo část žáků nějak zaměstnat. Společně 
potom problém rozebereme. Koule se snaží zaujmout takovou 
polohu, aby její těžiště bylo co nejníže. Přitom strká do podla
hy. Reakcí k této síle, kterou působí koule na podlahu, je síla, 
kterou působí podlaha na kouli (uplatňuje se zde tření). Tato 
síla kouli rozhýbává. Je to ovšem síla vnější, takže je vše 
v pořádku. Můžeme také položit otázku, jaký bude pohyb 

Koule z průhledného plastu, která je zcela naplněna bezbarvou kapalinou. V kapalině je kulový 
model oka, jehož průměr je jenom o něco málo menší než vnitřní průměr plastové koule. Když kouli 
kutálíme po vhodné podložce, oko uvnitř se neustále dívá vzhůru. Neotáčí se společně s koulí. 

Využití ve výuce: 

Hračku předvedeme a necháme si od žáků vysvětlit, proč se oko dívá stále vzhůru. Vysvětlení je 
poměrně jednoduché. Tření mezi materiálem oka a koule je malé a navíc oko není homogenní. Jeho 
těžiště je mimo střed koule. Zůstává tedy při pohybu stále co nejníže. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Max;pružina 

Popis: 

Plastová pružina s větším průměrem závitů. Závitů je velké množství, takže lze pružinu roztáhnout 
na délku několika metru. Hračka mívá různou povrchovou úpravu. Velmi hezká je např. kombinace 
barev duhy. Někdy je možné tuto pružinu sehnat i v kovovém provedení. 

Využití ve výuce: 

Pružinu můžeme použít, hovoříme-li o podélném vlnění. Dva žáci pružinu natáhnou a drží ji, každý 
za jeden konec u podlahy nebo na dlouhém stole. Když jeden žák pružinou cukne, vidíme, jak se 
pružinou šíří rozruch. Je dobře patrné zhušťování a zřeďování závitů v podélném směru. Vzniká 
iluze pohybu části pružiny z jednoho konce na druhý, stejně jako je tomu u jiných projevů vlnění 
v přírodě (vodní hladina, obili na poli apod.). Na konci pružiny se rozruch odrazí a jde zpět. Pokud 
oba žáci šikovně pohybují konci pružiny, vznikne stojaté vlnění. Je nutné nacvičit vhodnou syn
chronizaci pohybů. Pružinu můžeme půjčit zájemcům domů, aby pokus nacvičili a předvedli ho 
v příští hodině. 

Skákající žabák 

Neposedné míčky 

Popis: 

Popis: 

Plastový žabák se sklápěcí hlavou a přísavkou pod bradou. 
Hlavu je možno sklonit tak, že se přísavka přichytí 

k žabákovým nohám. Hlava je však vrácena pružným 
mechanismem uvnitř zpět. Po chvíli přísavka hlavu neudrží, 
ta se rychle zvedne a žabák udělá salto vzad. Dopadne zpět 
na nohy. 

Využití ve výuce: 

Necháme žáky přemýšlet nad tím, proč žabák dělá salto. 
Důležité je zjištění, že v jeho hlavě je pohyblivá kulička. 

V prodejnách s hračkami a u různých stánků lze koupit míčky s velmi pružného plastu, tzv. hopíky. 
Pořídíme si dva s různým průměrem. 

Využití ve výuce: 

Malý míček položíme na velký a pustíme je společně na podlahu. Pouštění je třeba vhodně nacvičit, 
aby míčky padaly tak, že se menší z nich při pádu dotýká většího a je nahoře. Po dopadu na zem 
zůstane větší míček ležet a malý se odrazí do výšky podstatně větší, než z jaké byly oba puštěny. 

Pokus můžeme rozebrat např. z hlediska zákona zachování energie. Polohová energie míčků se při 
pádu měnila v pohybovou. Po dopadu na zem a odrazu si malý míček odnesl i energii, kterou mu 
předal míček větší. Proto se dostal do větší výšky (vzhledem k tomu, že větší míček zůstal ležet, je 
celková energie soustavy stále stejná). Zajímavý, ale poněkud složitější problém je vysvětlení me
chanismu odrazu míčku při dopadu dvojice na zem. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Max/pružina 

Popis: 

Plastová pružina s větším průměrem závitů. Závitů je velké rrmožství, takže lze pružinu roztáhnout 
na délku několika metru. Hračka mívá různou povrchovou úpravu. Velmi hezká je např. kombinace 
barev duhy. Někdy je možné tuto pružinu selmat i v kovovém provedení. 

Využití ve výuce: 

Pružinu můžeme použít, hovoříme-li o podélném vlnění. Dva žáci pružinu natáhnou a drží ji, každý 
za jeden konec u podlahy nebo na dlouhém stole. Když jeden žák pružinou cukne, vidíme, jak se 
pružinou šíří rozruch. Je dobře patrné zhušťování a zřeďování závitů v podélném směru. Vzniká 
iluze pohybu části pružiny z jednoho konce na druhý, stejně jako je tomu u jiných projevů vlnění 
v přírodě (vodní hladina, obilí na poli apod.). Na konci pružiny se rozruch odrazí a jde zpět. Pokud 
oba žáci šikovně pohybují konci pružiny, vznikne stojaté vlnění. Je nutné nacvičit vhodnou syn
chronizaci pohybů. Pružinu můžeme půjčit zájemcům domů, aby pokus nacvičili a předvedli ho 
v příští hodině. 

Skákající žabák 

Neposedné míčky 

Popis: 

Popis: 

Plastový žabák se sklápěcí hlavou a přísavkou pod bradou. 
Hlavu je možno sklonit tak, že se přísavka přichytí 

k žabákovým nohám. Hlava je však vrácena pružným 
mechanismem uvnitř zpět. Po chvru přísavka hlavu neudrží, 
ta se rychle zvedne a žabák udělá salto vzad. Dopadne zpět 
na nohy. 

Využití ve výuce: 

Necháme žáky přemýšlet nad tím, proč žabák dělá salto. 
Důležité je zjištění, že v jeho hlavě je pohyblivá kulička. 

V prodejnách s hračkami a u různých stánků lze koupit míčky s velmi pružného plastu, tzv. hopíky. 
Pořídíme si dva s různým průměrem. 

Využití ve výuce: 

Malý míček položíme na velký a pustíme je společně na podlahu. Pouštění je třeba vhodně nacvičit, 
aby míčky padaly tak, že se menší z nich při pádu dotýká většího a je nahoře. Po dopadu na zem 
zůstane větší míček ležet a malý se odrazí do výšky podstatně větší, než z jaké byly oba puštěny. 

Pokus mUžeme rozebrat např. z hlediska zákona zachování energie. Polohová energie míčků se při 
pádu měnila v pohybovou. Po dopadu na zem a odrazu si malý míček odnesl i energii, kterou mu 
předal míček větší. Proto se dostal do větší výšky (vzhledem k tomu, že větší míček zůstal ležet, je 
celková energie soustavy stále stejná). Zajímavý, ale poněkud složitější problém je vysvětlení me
chanismu odrazu míčku při dopadu dvojice na zem. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Šikovná beruška 

Popis: 

Plechová beruška s pružinovým motorkem (na klíček). Před sebou tlačí beruška široké tykadlo. Po
kud hračku pustime na stole, v okamžiku, kdy dosáhne jeho okraje, sama zatočí a nespadne dolů. 
To se opakuje při každém dalšim dosažení okraje stolu. 

Využití ve výuce: 

Tato hračka je jednoduchou ukázkou regulačního systému. Žáci uvidí, že chování, které zdánlivě 
svědčí o jakési umělé inteligenci plechové hračky, se dá ve skutečnosti velmi jednoduše vysvětlit. 
Upozorníme žáky na to, že mnoho strojů, které jsou na pohled složité a těžko pochopitelné, pracuje 
ve skutečnosti na jednoduchých principech. Není se proto třeba bát techniky a jejího studia. 

Beruška má kromě dvou koleček, které ji pohánějí, ještě jedno menši, které se otáčí kolmo ke směru 
pohybu. Je ale nadzvednuto nad stolem a nedotýká se jej. To proto, že před sebou hračka tlačí tyka
dlo, díky němuž je vpředu nadzvednuta. Po dosažení okraje stolu tykadlo klesne (je již mimo stůl), 
a příčné kolečko způsobí zatáčení berušky. Tykadlo má oblé konce, a snadno se dostane při zatáčení 
zpět na stůl, nadzvedne přední kolečko a pohyb po stole pokračuje 

Merkur 

Popis: 

Stavebnice Merkur patří k velmi zdařilým hračkám. Vyrábí se již dlouhou dobu, je stále zdokonalo
vána a doplňována novým příslušenstvim. Umožňuje uplatnit a rozvíjet technickou představivost a 
tvořivost. V našem případě je z Merkuru vyrobena jednoduchá siréna pro výuku akustiky. Pomocí 
klíky otáčime s použitim převodu ze dvou různě velkých koleček ozubeným kolem. Převod umož
ňuje zvětšení úhlové rychlostí ozubeného kolečka v porovnání s otáčenim klikou. Jednou rukou 
otáčime klikou a ve druhé držime kousek plastové fólie pro zpětný projektor, nebo např. starou po
hlednici, kterou se dotýkáme otáčejících se zoubků kola. Ozývá se zvuk, jehož výška závisí na 
rychlosti otáčení kola. 

Využití ve výuce: 

S pomocí této pomůcky můžeme ukázat, jak závisí výška zvuku na frekvenci. Zvuk vzniká rozkmi
tánim fólie, do které narážejí zoubky. Čim je větší rychlost otáčení, tim je větší frekvence kmitů. 
Přitom slyšime, že se zvětšuje výška zvuku. 

Ze stavebnice Merkur je možné sestrojit mnoho zajimavých zařízení, která uplatnime při výuce fy
ziky. Mnoho zajimavých sestav nám při vhodné motivaci sestrojí žáci sami. 
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Veletrh nápadú učitelú fyziky 

Šikovná beruška 

Popis: 

Plechová beruška s pružinovým motorkem (na klíček). Před sebou tlačí beruška široké tykadlo. Po
kud hračku pustíme na stole, v okamžiku, kdy dosáhne jeho okraje, sama zatočí a nespadne dolu. 
To se opakuje při každém dalším dosažení okraje stolu. 

Využití ve výuce: 

Tato hračka je jednoduchou ukázkou regulačního systému. Žáci uvidí, že chování, které zdánlivě 
svědČÍ o jakési umělé inteligenci plechové hračky, se dá ve skutečnosti velmi jednoduše vysvětlit. 
Upozorníme žáky na to, že mnoho stroj u, které jsou na pohled složité a těžko pochopitelné, pracuje 
ve skutečnosti na jednoduchých principech. Není se proto třeba bát techniky a jejího studia. 

Beruška má kromě dvou koleček, které ji pohánějí, ještě jedno menšÍ, které se otáčí kolmo ke směru 
pohybu. Je ale nadzvednuto nad stolem a nedotýká se jej. To proto, že před sebou hračka tlačí tyka
dlo, díky němuž je vpředu nadzvednuta. Po dosažení okraje stolu tykadlo klesne (je již mimo srul), 
a příčné kolečko způsobí zatáčení berušky. Tykadlo má oblé konce, a snadno se dostane při zatáčení 
zpět na srul, nadzvedne přední kolečko a pohyb po stole pokračuje 

Merkur 

Popis: 

Stavebnice Merkur patří k velmi zdařilým hračkám. Vyrábí se již dlouhou dobu, je stále zdokonalo
vána a doplňována novým příslušenstvím. Umožňuje uplatnit a rozvíjet technickou představivost a 
tvořivost. V našem případě je z Merkuru vyrobena jednoduchá siréna pro výuku akustiky. Pomocí 
kliky otáčíme s použitím převodu ze dvou různě velkých koleček ozubeným kolem. Převod umož
ňuje zvětšení úhlové rychlosti ozubeného kolečka v porovnání s otáčením klikou. Jednou rukou 
otáčíme klikou a ve druhé držíme kousek plastové fólie pro zpětný projektor, nebo např. starou po
hlednici, kterou se dotýkáme otáčejících se zoubků kola. Ozývá se zvuk, jehož výška závisí na 
rychlosti otáčení kola. 

Využití ve výuce: 

S pomocí této pomůcky můžeme ukázat, jak závisí výška zvuku na frekvenci. Zvuk vzniká rozkmi
táním fólie, do které narážejí zoubky. Čím je větší rychlost otáčení, tím je větší frekvence kmitů. 
Přitom slyšíme, že se zvětšuje výška zvuku. 

Ze stavebnice Merkur je možné sestrojit mnoho zajímavých zařízení, která uplatníme při výuce fy
ziky. Mnoho zajímavých sestav nám při vhodné motivaci sestrojí žáci sami. 
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Veletrh ndpadů učitelU fyziky 
Váhy 

Popis: 

V prodejnách s hračkami lze koupit různé dětské váhy. Bývají plastové a jedná se o napodobeniny 
miskových vah. Je možno s takovými váhami na hraní skutečně vážit? Jak je takové vážení přesné? 
To jsou otázky, které položíme našim žákům. 

Využití ve výuce: 

Žáci dostanou za úkol najít způsob, jak vážit pomocí dětských vah, nemají-li navíc žádná závaží. 
Problém se dá řešit např. tak, že odměříme jistý objem vody pomocí odměrky. Toto známé množství 
nalijeme na jednu misku vah (nesmí to být mnoho, aby se voda do misky vešla). Na druhou misku 
přidáváme plastelínu, až vodu vyvážíme. Podobným postupem můžeme získat sadu plastelínových 
závaží a vážit s jejich pomocí. Takováto hravá úloha je vhodná např. při výuce ve škole v přírodě 
apod. 

Autíčko S pruž/novým pohybem 

Popis: 

Mnoho autíček, která se dnes prodávají, je poháněno pružinovým motorkem, který se natahuje před 
rozjezdem zpětným pohybem autíčka po zemi. Takovouto hračku jistě děti doma mají. 

Využití ve výuce: 

Dětem můžeme formou dobrovolné domácí úlohy zadat problém objasnění funkce pohonu autíčka. 
V rámci bádání můžeme jedno takové autíčko v hodině rozebrat. Pomocí této hračky můžeme de
monstrovat následující fyzikální principy. 

Při pohybu autíčkem zpět konáme práci, která se "ukládá" ve formě potenciální energie pružnosti 
v pružině autíčka. Po vypuštění autíčka se snaží pružina zbavit nadbytečné energie. Přitom pohání 
soustrojí motorku a koná práci. Potenciální energie pružnosti pružiny se změní v pohybovou energii 

. autíčka. Můžeme tedy demonstrovat přeměny různých forem energie, vztah práce a energie, 
popř. rozebrat příčiny pohybu autíčka apod. 

Vlček 

Popis: 

Velké oblibě se dnes těší jednoduché dřevěné hračky. V době, kdy nás obklopuje stále více složitých 
elektronických přístrojů, se člověk rád vrací ke kráse jednoduchých věcí. (I když principy zdánlivě 
složitých přístrojů nejsou vždy tak nepochopitelné a i ony mají své kouzlo.) Jednoduchou a starou 
dětskou hračkou je vlček, nebo chcete-li káča. 

Využití ve výuce: 

Pomocí vlčka můžeme ukázat některé principy, jimiž se řídí setrvačník. Teorie pohybu setrvačníku 
je složitá a dělá problémy i vysokoškolským studentům. Nebudeme ji tedy se žáky rozebírat, ale 
ukážeme prostě, co setrvačník dělá, a zmíníme se o tom, k čemu se to dá využít (např. gyroskopy, 
gyrokompasy, ... ). Učitel jistě najde vhodné využití této hračky ve výuce. Zajímavý a hezký je také 
princip roztáčení vlčka provázkem a technícké problémy s tím spojené. Ty bývají u jednotlivých 
vlčků řešeny různě. 

Závěrem 

Lidé si rádi hrají, děti pak obzvlášť. Umožněme jim tedy, aby si mohly hrát s fyzikou, a poznávat 
tak krásy této vědy a hlavně, ukažme svým žákům, že je možné bavit se myšlením, řešením pro
blémů a tvůrčí činností. Je to mnohem lepší, než sedět u televize a videa, nebo hrát bezduché počíta
čové hry. Možná, že v dětech probudíme radost z objevování a ukážeme jim cestu ke smysluplnému 
vyplnění volného času. 
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Veletrh ndpadll učitelll fyziky 
Váhy 

Popis: 

V prodejnách s hračkami lze koupit různé dětské váhy. Bývají plastové a jedná se o napodobeniny 
miskových vah. Je možno s takovými váhami na hraní skutečně vážit? Jak je takové vážení přesné? 
To jsou otázky, které položíme našim žákům. 

Využití ve výuce: 

Žáci dostanou za úkol najít způsob, jak vážit pomocí dětských vah, nemají-li navíc žádná závaží. 
Problém se dá řešit např. tak, že odměříme jistý objem vody pomocí odměrky. Toto známé množství 
nalijeme na jednu misku vah (nesmí to být mnoho, aby Se voda do misky vešla). Na druhou misku 
přidáváme plastelínu, až vodu vyvážíme. Podobným postupem můžeme získat sadu plastelínových 
závaží a vážit s jejich pomocí. Takováto hravá úloha je vhodná např. při výuce ve škole v přírodě 
apod. 

Autíčko S pružínovým pohybem 

Popis: 

Mnoho autíček, která se dnes prodávají, je poháněno pružinovým motorkem, který se natahuje před 
rozjezdem zpětným pohybem autíčka po zemi. Takovouto hračku jistě děti doma mají. 

Využití ve výuce: 

Dětem můžeme formou dobrovolné domácí úlohy zadat problém objasnění funkce pohonu autíčka. 
V rámci bádání můžeme jedno takové autíčko v hodině rozebrat. Pomocí této hračky můžeme de
monstrovat následující fyzikální principy. 

Při pohybu autíčkem zpět konáme práci, která se "ukládá" ve formě potenciální energie pružnosti 
v pružině autíčka. Po vypuštění autíčka se snaží pružina zbavit nadbytečné energie. Přitom pohání 
soustrojí motorku a koná práci. Potenciální energie pružnosti pružiny se změní v pohybovou energii 

c autíčka. Můžeme tedy demonstrovat přeměny různých forem energie, vztah práce a energie, 
popř. rozebrat příčiny pohybu autíčka apod. 

Vlček 

Popis: 

Velké oblibě se dnes těší jednoduché dřevěné hračky. V době, kdy nás obklopuje stále více složitých 
elektronických přístrojů, se člověk rád vrací ke kráse jednoduchých věcí. (I když principy zdánlivě 
složitých přístrojů nejsou vždy tak nepochopitelné a i ony mají své kouzlo.) Jednoduchou a starou 
dětskou hračkou je vlček, nebo chcete-li káča. 

Využití ve výuce: 

Pomocí vlčka můžeme ukázat některé principy, jimiž se řídí setrvačník. Teorie pohybu setrvačníku 
je složitá a dělá problémy i vysokoškolským studentům. Nebudeme ji tedy se žáky rozebírat, ale 
ukážeme prostě, co setrvačník dělá, a zmíníme se o tom, k čemu se to dá využít (např. gyroskopy, 
gyrokompasy, ... ). Učitel jistě najde vhodné využití této hračky ve výuce. Zajímavý a hezký je také 
princip roztáčení vlčka provázkem a technické problémy s tím spojené. Ty bývají u jednotlivých 
vlčků řešeny různě. 

Závěrem 

Lidé si rádi hrají, děti pak obzvlášť. Umožněme jim tedy, aby si mohly hrát s fyzikou, a poznávat 
tak krásy této vědy a hlavně, ukažme svým žákům, že je možné bavit se myšlením, řešením pro
blémů a tvůrčí činností. Je to mnohem lepší, než sedět u televize a videa, nebo hrát bezduché počíta
čové hry. Možná, že v dětech probudíme radost z objevování a ukážeme jim cestu ke smysluplnému 
vyplnění volného času. 
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Veletrh nápadll učitelzl fyziky 

Úlohy pre sedem ilfloV' učenia 
Peter Čerňanský, Ružena Horylová, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 

1 Úvod 

Howard Gardner vymedzil pojem inteligencie a inteligentného správania. Vyslovil názor, že každý 
človek prichádza na svet s najmenej sedem druhmi inteligencie. Každá z nich p6sobí v inej časti 
mozgu, má vlastný priebeh počas života jedinca, každá z nich je relatívne nezávislá od ostatných, 
existujú vo všetkých kultúrach. Razni ludia sú "vybavení" rozdielnou úrovňou každého druhu in
teligencie. výnimočný výkon v jednej z nich neznamená, že musí byť výnimočný aj v iných. 

Nový poznatok si človek osvojí najlepšie, ak má možnosť použiť "svoj štýl". Ak rozlíšime oblasť, 
v klorej je dieťa najlepšie, posilníme jeho rozvoj. Naopak, ak mu vnucujeme štýl, klOTý nepreferuje, 
je odozvou stres a blok učenia. Dieťa prestáva mať záujem o učenie, vyučovací predmet sa sláva 
neoblúbený. 

2 Úloha sedem štýlov učenia va fyzika 

Ak sa zamyslíme nad miestom fyziky v rebríčku oblúbených predmetov, volby fyziky ako maturit
ného predmetu a následne porovnáme s volbou štúdia na vysokej škole, je zrejmé, že to niekde 
"škrípe". Jednu z možností, ako zlepšit' tento stav, vidíme vo vytváraní mozgovo-kompatibilného 
prostredia vo vyučovacom procese (prostredie, ktoré zabezpečuje neprítomnosť ohrozenia, posky
tuje presvedčenie o významnosti obsahu učiva, poskytuje adekvátny čas na zvládnutíe učiva a rie
šenie aplikačných úloh, poskytuje spatnú vazbu, dáva možnosť výberu aplikačných úloh, jasnú 
predstavu o očakávaniach a cieIoch, umožňuje spoluprácu a poskytuje dostatok podnetov pre všet
ky zmysly). 

V našom príspevku sme sa zamerali na zložku: Preukázať osvojenie si učiva na základe možnosti 
výberu úloh v súlade 50 štýlom učenÍa. Vybrali sme tematicky celok: Mechanické vlnenie. Predpo
kladáme, že po prebratí tematického celku dostanú žiaci príležitosť spracovať a prezentovať osvoje
né poznatky spasobom, ktoTý si vyberú sami (experimentom, výkladom javu, procesu a ích použitia 
v praxi). Prezentovat možno logickými postupmi, písomne, ústne, výtvame, pomocou počítača, ex
perimentálne, dramatizáciou, individuálne alebo v skupine. 

Pre uvedenie do problematiky uvádzame stručný prehlad rámcovej klasifikácie intelektu podIa 
Gardnera (zodpovedajúcej siedmym štýlom učenia): 

Jazyková inteligenda - zodpovedá za výkon primámych fonologických, gramatických významo
vých a rétorických operácii (čítanie, písanie, rozprávanie). 

Logicko-matematická inteligencia - zodpovedá za primáme operácie počas tvorby logických sú
vislostí (hladanie riešení), schopnosť práce s číslami a abstrakciu. 

Priestorová inteligencia - zodpovedá za primáme operácie, ktoré sú podkladom správneho vníma
nia predmetov, ich zobrazenia, predstáv, fantázie, snenia a hry. 

Muzikálna inteligencia - umožňuje rozlišovať tóny (výšku, farbu, intenzitu), rytmus, dodržiavanie 
času. 

Telesne-kinestetická inteligenci a - zodpovedá za primáme operácie, ktoré ovládajú telesne pohy
by, dotyky, manipuláciu s predmetmi. 

Intrapersonálna - umožňuje rozlišovanie vlastných pocitov, cielov a záujmov. 

Interpersonálna - umožňuje rozlíšiť pocity, nálady, potreby a ciele iných rudí, resp. skupiny. 
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Veletrh nápadů učitelů jtJziky 

Úlohy pre sedem štýBov učenla 
Peter Čerňanský, Ružena Horylová, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 

1 Úvod 

Howard Gardner vymedzil pojem inteligencie a inteligentného správania. Vyslovil názor, že každý 
človek prichádza na svet s najmenej sedem druhmi inteligencie. Každá z nich p6sobí v inej čas ti 
mozgu, má vlastný priebeh počas života jedinca, každá z nich je relatívne nezávislá od ostatných, 
existujú vo všetkých kultúrach. R6zni Iudia sú "vybavení" rozdielnou úrovňou každého druhu in
teligencie. Výnimočný výkon v jednej z nich neznamená, že musí byť výnimočný aj v iných. 

Nový poznatok si človek osvojí najlepšie, ak má možnosť použit "svoj štýl". Ak rozlíšime oblasť, 
v ktorej je dieťa najlepšie, posilníme jeho rozvoj. Naopak, ak mu vnucujeme štýl, ktorý nepreferuje, 
je odozvou stres a blok učenia. Dieťa prestáva mať záujem o učenie, vyučovací predmet sa stáva 
neobIúbený. 

2 Úloha sedem štýlov učenia va fyzike 

Ak 5a zamyslime nad miestom fyziky v rebríčku obIúbených predmetov, volby fyziky ako maturit
ného predmetu a následne porovnáme s volbou štúdia na vysokej škole, je zrejmé, že to niekde 
"škrípe". Jednu z možností, ako zlepšil' tento stav, vidíme vo vytváraní mozgovo-kompatibilného 
prostredia vo vyučovacom procese (prostredie, ktoré zabezpečuje neprítomnosť ohrozenia, posky
tuje presvedčenie o významnosti obsahu učiva, poskytuje adekvátny čas na zvládnutie učiva a rie
šenie aplikačných úloh, poskytuje spatnú vazbu, dáva možnosť výberu aplikačných úloh, jasnú 
predstavu o očakávani'ach a cieIoch, umožňuje spoluprácu a poskytuje dostatok podnetov pre všet
ky zmysly). 

V našom príspevku sme sa zamerali na zložku: Preukázať osvojenie si učiva na základe možnosti 
výberu úloh v súlade 80 štýlom učenia. Vybrali sme tematicky celok: Mechanické vlnenie. Predpo
kladáme, že po prebratí tematického celku dostanú žiaci príležitosť spracovať a prezentovať osvoje
né poznatky spósobom, ktorý si vyberu sami (experimentom, výkladom javu, procesu a ich použitia 
v praxi). Prezentovať možno logickými postupmi, písomne, ústne, výtvame, pomocou počítača, ex
perimentálne, dramatizáciou, individuáme alebo v skupine. 

Pre uvedenie do problematiky uvádzame stručný prehlad rámcovej klasifikácie intelektu podla 
Gardnera (zodpovedajúcej siedmym štýlom učenia): 

Jazyková inteligenci a - zodpovedá za výkon primámych fonologických, gramatických významo
vých a rétorických operácii (čítanie, písanie, rozprávanie). 

Logicko-matematická inteligenda - zodpovedá za primáme operácie počas tvorby logických sú
vislostí (hIadanie riešení), schopnosť práce s číslami a abstrakciu. 

Priestorová inteHgencia - zodpovedá za primáme operácie, ktoré sú podkladom správneho vníma
nia predmetov, ich zobrazenia, predstáv, fantázie, snenia a hry. 

Muzikálna inteligenci a - umožňuje rozlišovať tóny (výšku, farbu, intenzitu), rytmus, dodržiavanie 
času. 

Telesne-kinestetická inteligenci a - zodpovedá za primáme operácie, ktoré ovládajú telesne pohy
by, dotyky, manipuláciu s predmetmi. 

lntrapersonálna - umožňuje rozlišovanie vlastných pocitov, cielov a záujmov. 

Interpersonálna - umožňuje rozlíšiť pocity, nálady, potreby a ciele iných rudí, resp. skupiny. 
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Veletrh nápadů utUelů fyziky 
3 Rázy cez sedem liý/olf učenia 

Návrh niektorých úloh (na ukážku sme vybrali tému, ktorá nie je oblúbená ani u učitelov ani 
u žiakov - rázy): 

Lingvistická: pre školský časopis pnprav: 

• článok o vzniku rázov 

• križovku, ktorá obsahuje pojmy témy kmitanie 

8 hádanky obsahujúce pojmy témy kmitanie 

• interview s Ch. Dopplerom 

Logicko-matematickd: 

e analyzuj skladanie dvoch vlnení blízkych frekvencií 

• napiš rovnicu zloženého kmitania dvoch kmitavých pohybov blízkych frekvencií a vysvetli 

• vysvetli rozdiel medzi rázmi a Dopplerovým efektom 

• vysvetli rozdiel medzi rázmi a stojatým vlnením 

• vysvetli, prečo pn znen! dvoch sirén možno počuť kolisavú intenzitu zvuku 

Priestorová: 

• I'ieš graficky skladanie dvoch vlnení blízkych frekvencií a urči ich charakteristiky 

" na základe odporúčanej literatúry vyber zobrazenia, porovnaj a urči rozdiely medzi rázmi a 
Dopplerovým efektom 

• na základe odporúčanej literatúry vyber zobrazenia, porovnaj a urči rozdiely medzi rázmi a 
stojatým vlnením 

• pri riešení predchádzajúcich úloh použi počítač (počítačová grafika) 

Muzikálna: 

• pozome počúvaj a opiš ako sa menia charakteristiky vlnenia pri skladaní dvoch blízkych tónov 

• vysvetli potrebu ladenia dvoch klavírov pred spoločným vystúpením 

• pozome počúvaj a opiš ako sa menia charakteristiky vlnenia pri skladaní dvoch tónov, ked frek-
venciu jedného meníme (všimni si rytmus) 

Pohybovo-kinestetická: 

• pomocou dvoch magnetofónov demonštruj vznik rázov 

• navrhni experiment, ktorý demonštruje Dopplerov jav pomocou kazetového prehrávača 

8 porovnaj a opiš rozdiely vzniku rázov a Dopplerovho javu 

Z uvedených dajme žiakom možnosť volby nielen témy, ale i volby práce samostatne (intrapersonál
na intelígencia) alebo v skupme (interpersonálna inteligencia) ako i volbu prezentácie (spatný projektor, 
počítač, poster, dramatizácia, ap.). 

" Jednoduché experimentovanle 

Pri výučbe je velmi dóležité, aby vedomosti boli vo vedomí žiaka prediferencované vlas tnou skúse
nosťou. Z literatúry je známe, že vlastnou skúsenosťou ziskané vedomosti sú viacnásobne trvanlivej
šie než sprostredkované a účinnosť takéhoto učenia je podstatne vyššia. Preto je potrebné dať žia
kom do rúk možnosť aktívneho experimentovania (či už myšlienkového - pre matematicko-logickú 
mteligenciu, alebo reálneho pre kmesteticko-pohybovú, muzikálnu, ap.). 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
3 Rázy cez sedem štýlolf učen;a 

Návrh niektorých úloh (na ukážku sme vybrali tému, ktorá nie je oblúbená ani u učitelov ani 
u žiakov - rázy): 

Lingvistická: pre školský časopis priprav: 

• článok o vzniku rázov 

• krížovku, ktorá obsahuje pojmy témy kmitanie 

• hádanky obsahujúce pojmy témy kmitanie 

• interview s Ch. Dopplerom 

Logicko-matematická: 

• analyzuj skladanie dvoch vlnem blízkych irekvencií 

• napiš rovnicu zloženého kmitania dvoch kmitavých pohybov blízkych frekvencii a vysvetli 

.. vysvetli rozdiel medzi rázmi a Dopplerovým efektom 

• vysvetli rozdiel medzi rázmi a stojatým vlnením 

• vysvetli, prečo pri znení dvoch sirén možno poČti!: kolísavú intenzitu zvuku 

Priestorová: 

• rieš graficky skladanie dvoch vlnení blízkych frekvencií a urči kh charakteristiky 

• na základe odporúčanej literatúry vyber zobrazenia, porovnaj a urči rozdiely medzi rázmi a 
Dopplerovým efektom 

• na základe odporúčanej literatúry vyber zobrazenia, porovnaj a urči rozdiely medzi rázmi a 
stojatým vlnením 

• pri riešení predchádzajúdch úloh použi počítač (počítačová grafika) 

Muzikálna: 

• pozome počúvaj a opiš ako sa menia charakteristiky vlnenia pri skladaní dvoch blízkych tónov 

• vysvetli potrebu ladenia dvoch klavirov pred spoločným vystúpením 

• pozome počúvaj a opiš ako sa menia charakteristiky vlnenia pri skladaní dvoch tónov, ked frek-
vendu jedného meníme (všimni si rytmus) 

Pohybovo-kinestetická: 

• pomocou dvoch magnetofónov demonštruj vznik rázov 

• navrhni experiment, ktorý demonštruje Dopplerov Jav pomocou kazetového prehrávača 

• porovnaj a opiš rozdiely vzniku rázov a Dopplerovho Javu 

Z uvedených dajme žiakom možnosť volby nielen témy, ale i volby práce samostatne (intrapersonál
na inteligencia) alebo v skupine (interpersonálna inteligencia) ako i volbu prezentácie (spatný projektor, 
počítač, poster, dramatizáda, ap.). 

4 Jednoduché experimentovanle 

Pri výučbe je velmi dóležité, aby vedomosti boli vo vedomí žiaka prediferencované vlastnou skúse
nosťou. Z literatúry je známe, že vlastnou skúsenosťou získané vedomosti sú viacnásobne trvanlivej
šie než sprostredkované a účinnosť takéhoto učenia je podstatne vyššia. Preto je potrebné dať žia
kom do rúk možnosť aktívneho experimentovania (či už myšlienkového - pre matematicko-logkkú 
inteligendu, alebo reálneho pre kinesteticko-pohybovú, muzikálnu, ap.). 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pre reálne experimentovanie v tematickom celku mechanické vlnenie je často potrebný tónový gene
rátor. Ako jeho náhradu možno pre žiakov použit kazetový magnetofónový prehrávač. Na kazetu 
nahráme viacero vzoriek frekvencif z tónového generátora. Takto žiaci získajú pre nich bežne do
stupný "diskrétny tónový generátor". Niektoré prehrávače (diktafóny) sú vybavené možnosťou 
spojito meniť v istom rozsahu otáčky motorčeka posuvu pásky. Takto získame "spojito laditeIný 
tónový generátor". Ak takýto prehrávač nemáme k dispozícii, jednoduchá úprava napájania motor
čeka napr. cez potenciometer bude mať podobný efekt. 

"Žiacky tónový generátor" (prehrávač) mažu žiaci použil na v1astné experimentovanie (demonštrá
cia Dopplerovho javu, doladovanie hudobného nástroja, rezonančné javy, ap.) a1ebo dvojicu "gene
rátorov" mieme rozladenú na demonštráciu rázov (spolu so stopkami možno aj merať "rozladenie", 
etc.) 

5Záver 

V našom krátkom prlspevku sme sa snažili načrtnúť spósob, ako, podla nášho názoru, možno od
strániť zo škól fenomén "fyziky strašiaka" a pritiahnuť vi!.ČŠí záujem detí o samotnú fyziku a jej 
štúdium. Na to je potrebné poznat svojich žiakov a prispósobiť výučbu ich naturelu (prevažujúcemu 
typu inteligencie). 

Literatúra: 

[1] Lepil O. a kol.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia, SPN Br<'ltisl<'lv<'l1991 

[2] Kov<'lliková S., Olsenová c.: Integrované tem<'ltické vyučovanie - model, FABER, Bratislava 
1996 

[3] Kret E.: Učíme (se) jin<'lk, PORTÁL, Prah<'l 1998 

[4] Fontan<'l D.: Psychologie ve školní pr<'lxi, PORT ÁL, Prah<'l 1997 

[5] How<'Ird P. J.: Příručka pro užíntele mozku, PORTÁL, Prah<'l1998 

139 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pre reálne experimentovanie v tematickom celku mechanické vlnenie je často potrebný tónový gene
rátor. Ako jeho náhradu možno pre žiakov použiť kazetový magnetofónový prehrávač. Na kazetu 
nahráme viacero vzoriek frekvencií z tónového generátora. Takto žiaci získajú pre nich bežne do
stupný "diskrétny tónový generátor". Niektoré prehrávače (diktafóny) sú vybavené možnosťou 
spojito meniť v istom rozsahu otáčky motorčeka posuvu pásky. Takto získame "spojilo laditeIný 
tónový generátor". Ak takýto prehrávač nemáme k dispozícii, jednoduchá úprava napájania motor
čeka napr. cez potenciometer bude mať podobný efekt. 

"Žiacky tónový generátor" (prehrávač) móžu žiaci použit na vlastné experimentovanie (demonštrá
cia Dopplerovho javu, doladovanie hudobného nástroj a, rezonančné javy, ap.) alebo dvojicu "gene
rátorov" mieme rozladenú na demonštráciu rázov (spolu 80 stopkami možno aj merať "rozladenie", 
etc.) 

;; Závar 

V našom krátkom príspevku sme 5a snažili načrtnúf spósob, ako, podIa nášho názoru, možno od
strániť zo škól fenomén "fyziky strašiaka" a pritiahnuť viičší záujem detí o samotnú fyziku a jej 
štúdium. Na to je potrebné poznať svojich žiakov a prispósobiť výučbu ich naturelu (prevažujúcemu 
typu inteligencie). 

Uteratúra: 

[lJ Lepil O. a kol.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia, SPN Bratislava 1991 

[2] Kovaliková 5., Olsenová c.: Integrované tematické vyučovanie - model, FABER, Bratislava 
1996 

[3] Kret E.: Učíme (se) jinak, PORTÁL, Praha 1998 

[4J Fontana D.: Psychologie ve škoIní praxi, PORTÁL, Praha 1997 

[5] Howard P. Jo: Příručka pro užívatele mozku, PORTÁL, Praha 1998 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

CIIH II umel' fyziky 
Jitka Houfková, Matematicko-Jyzikální fakulta UK Praha 

Úvod 

CERN (zkratka francouzského názvu Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) je největší ev
ropská laboratoř moderní fyziky. V soustavě urychlovaču jsou prováděny pokusy se srážkami částic 
za vysokých energií, při kterých vědci zkoumají základní stavební prvky hmoty a síly, pomocí kte
rých hmota drží pohromadě. 

V CERNu se věnují nejen vědě na špičkové úrovni, ale snaží se i získané poznatky popularizovat a 
šířit mezi veřejností. Vydávají řadu tiskovin (včetně kresleného komiksu pro děti), tvoří výukové 
filmy, CD a webovské stránky o částicové fyzice a jejím výzkumu, které jsou překládány do ruzných 
jazyku (česká verze zatím bohužel chybí). Přímo v areálu CERNu je pro návštěvníky připravena 
výstava nazvaná Microcosmos. Aby se co nejvíce nových poznatků dostalo přímo do škol, vznikl 
v CERNu letní program pro středoškolské učitele. 

Historie CERHu 

Pro znovunastolení vyváženosti a obnovení prestiže evropské vědy navrhl v roce 1949 nositel No
belovy ceny Louis de Broglie zřízení Evropské vědecké laboratoře, která by sloužila pro mezinárod
ní výzkum. Po mnoha jednáních začala tato laboratoř pracovat v roce 1954 na krásném místě obklo
peném horami v blízkosti Ženevského jezera. Na počátku bylo v CERNu 12 členských zemí. První 
urychlovač, který byl v CERNu postaven, začal pracovat v roce 1957, měl výkon 600 MeV a byly 
v něm urychlovány protony. 

V roce 1984 získali Carlo Rubbia a Simon van der Meer Nobelovu cenu za fyziku za práci, která vy
vrcholila objevením W a Z-bozonů v CERt'\!u v roce 1983. Georges Charpak z CERNu získal Nobe
lovu cenu v roce 1992 za objev speciálního detektoru částic. 

Tim Bemers-Lee vytvořil v CERNu v roce 1990 hypertextový informační systém, který dostal název 
World-Wide Web. 

V září 1995 byly v CERNu vytvořeny první atomy antíhmoty. Jednalo se o 9 atomů antl-vodíku. 

Současnost II budoucnost CERHu 

Současný největší CERNský urychlovač, LEP (Large Electron Positron Collider), je umístěn v tunelu, 
který má obvod 27 km a nalézá se v hloubce 100 m pod povrchem Země. V tomto urychlovači je 
proti sobě urychlován svazek elektronů a svazek pozitronů. Na čtyřech místech tunelu urychlovače 
se svazky střetávají a na těchto místech jsou postavena měřící stanoviště opatřená složitými detekto
ry, ALEPH, DELPHI, L3 a OPAL, která detekuji částice vznikající při srážkách urychlených částic. 
Protože každý svazek má energii cca 100 GeV, dosahuje energie srážky 200 GeV. LEP začal fungovat 
v roce 1989 a nyní se práce na něm chýlí ke konci. Urychlovač bude demontován a v jeho tunelu 
bude postaven nový urychlovač, LHC (Large Hadron Collider), ve kterém se budou urychlovat a 
srážet protony při energii 14 TeV. 

V současné době má CERN jíž 20 členských zemí, Česká republika se stala členskou zemí CERNu 
ll" 1993. V CERNu pracují vědci 80 národností, kteří přijíždějí na ruzně dlouhé pracovní pobyty. 

LEiN nemá mnoho stálých zaměstnancu, většina fyziků, kteří v něm pracují, má svá domovská 
pracoviště ve svých zemích a v CERNu pouze provádějí experimentální část své práce, získávají 
data, která pak doma zpracovávají a vyhodnocují. Do CERNu přijíždí i mnoho studentů, kteří zde 
pracují na svých diplomových a disertačních pracích. Těchto mladých vědců by ale mohlo být více a 
to je jeden z důvodů, proč v CERNu vznikl program pro učitele. Je to i úkol nás, učitelů, šířit krásu 
fyziky mezi našimi studenty a vychovávat tak mladé vědce, na které čeká ve fyzice částic ještě mno
ho objevů. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Více informací o CERNu naleznete na adrese http://www.cem.ch. 

Program pro učitele v CERNu 

Program pro učitele (High School Teachers Pragramme, často se používá pouze označení zkratkou 
HST) vznikl s cílem ukázat sltedoškolským učitelům fyziky ze členských zemí CERNu, co je to 
vlastně CERN a co se v něm dělá, seznámit je se současnou částicovou fyzikou a navázat s nimi 
kontakt tak, aby se sami stali nositeli nových fyzikálních poznatků ve svých zemích. 

První program pro učitele se konal v létě roku 1998 a měl 9 účastníků. O rok později přijelo do 
CERNu již přes dvacet učitelů, mezi nimi byla i zástupkyně ČR Jana Šolcová z gymnázia v Berouně. 
Jana své zážitky popsala v článku nazvaném Česká učitelka za humny - Fyzikářka pod Alpami, 
který si můžete přečíst na internetu na adrese http://hp02.troja.mff.cunLcz/-solcova/internet.htm. 
V létě 2000 se nás v programu pro učitele sešlo 27. Z České republiky jsme byly dvě, Dana T6pfero
vá z gymnázia Nad Alejí v Praze 6 a Jitka Houfková z gymnázia B. Bolzana v Praze 8. 

Program se koná vždy v červenci a trvá !ti týdny. Komunikačním jazykem je angličtina. Učitelé se 
do programu přihlašují poštou nebo pomocí internetu přímo do CERNu, kde jsou na závěr vybráni 
jednotliví účastníci. Součástí přihlášky je životopis a úvaha o tom, proč se chce dotyčný programu 
účastnit a jak bude po absolvování programu získané poznatky dále šířit. Informace o programu 
chystaném na léto 2001 a o tom, jak se do něj přihlásit, naleznete na http:/ / teachers.cern.ch (hledejte 
odkaz HST 2001). 

Co učitelé 11 CERHu dělají 

Co naše skupina učitelů v CERNu celé !ti týdny dělala? Rozhodně jsme se nenudili. Náš program 
byl zcela plný od rána do večera. Dopoledne jsme navštěvovali přednášky o částicové fyzice. Tyto 
přednášky se konají pro studenty, kteří každé léto přijíždějí do CERNu v rámci letních studentských 
programů a kteří tam zůstávají a pracují až tři měsíce. 

Odpoledne jsme se účastnili speciálních přednášek a seminářů pořádaných speciálně pro nás, učite
le, nebo jsme navštěvovali různá CERNská pracoviště, či pracovali ve skupinách na našich vlastních 
projektech. 

Večery většinou patřily také fyzice, i když zdaleka ne jen té částicové. Pokud jsme nepokračovali 
v práci na projektech, tak se často debatovalo o tom, jak kdo co učí, předváděli jsme si zajimavé po
kusy, porovnávali jsme způsoby výuky. Tyto neformální diskuse byly pro všechny velkým zdrojem 
inspirace. Někdy jsme se navečer sešli zcela nepracovně a poseděli v CERNu v kavárně, či vyrazili 
do Ženevy ochutnat švýcarské fondue, nebo do blízké francouzské vesnice na oslavu výročí dobytí 
Bastily. Většinou se ale hovor nakonec vždy stočil k naší práci, k fyzice a učenÍ. 

Pro nás dvě z Čech byla nesmírně cenná i mnohá setkání s českými studenty a fyziky pracujícími 
v CERNu, kteří nás seznámili s experimenty, na kterých pracují, vysvětlili nám mnohé z částicové 
fyziky a více nám poodhalili, jak CERN funguje. 

Hlavním cílem naší práce bylo vytvořit soubor materiálů pro výuku částicové fyziky, které by se 
daly použít ve školách. Protože jsme se dohromady domlouvali anglicky, vznikaly tyto materiály 
primárně v angličtině. Během pobytu v CERNu nebylo v našich silách mnoho materiálů přeložit, a 
tak čekají na naše pokračovatele. 

Výsledky naší práce jsou všem učitelům k dispozici na webovských stránkách, které jsme v rámci 
učitelského programu tvořili a které naleznete na adrese http://teachers.cern.ch. V záplavě anglic
kých materiálů můžete najít například do češtiny přeložené fólie na zpětný projektor pro výklad 
funkce urychlovačů. Tyto krátké texty doplněné obrázky jsou k dispozici ke stažení jako soubory ve 
Wordu nebo pdi. 

141 



Veletrh nápadá ulitelá fyziky 
Závěr 

Během svého pobytu v CERNu jsem nejen získala představu o tom, jak se dnes provádějí experi
menty v částicové fyzice a rozšířila si znalosti z tohoto oboru, ale našla jsem i nové přátele, dozvě
děla se mnoho zajímavého o výuce fyziky v různých zemích a během společné práce se toho od 
svých kolegů hodně naučila. Je nádherné pracovat ve skupině lidí, kteří našli společnou řeč přes to, 
že jejicl1 mateřské jazyky jsou rozdílné, a kteří pracují se stejným cílem a neutuchajícím nadšením. 

A proto všem učitelům, kteří vládnou alespoň trochu angličtinou, zajímá je moderní fyzika a jSQU 
ochotni věnovat jejímu poznávání tři týdny prázdnin, vřele doporučuji zkusit se přihlásit do pro
gramu pro učitele v příštích letech! 

Kontaktní adresa: 

Jitka Houfková 

Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 

Ke Kar/ovu 3, 121 16 Praha 2 

houfkova@mbox.troja.mfj.cuni.cz 

http://kdf.mfj.cuni.cz 
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Trocha heuristiky z Malé Hraštice 
Leoš Dvořák, Matematícko-fyzikální fakulta UK Praha 

Malá Hraštice je vesnička poblíž Dobříše, proslavená skutečně vynikající pekárnou a cukrárnou - a 
pro znalce též turistickou základnou, ideálni pro pořádání nejrůznějších akcí v poněkud "polních 
podmínkách". Na pár květnových dní letos ožila i fyzikou. 

Možnost vskutku nespoutaně experimentovat zde už od roku 1997 využívá skupina studentů učitel
ství fyziky MFF UK, několika jejich učitelů a spřízněných duší, tvořících vágně definovanou Společ
nost pro obnovu Hraštických tabulek. 

(Pozn.: Termín Hraštické tabulky pronikl už i na mezinárodní konferenci [1]. Což teprve až budou skutečně 
existovat ... ) 

Oč jde na Hraštici 

Zmíněná několikadenní soustředění s posluchači studia učitelství fyziky jsou velice užitečnou for
mou, jak prohloubit kontakt s posluchači, zahrát si hry nevážné i psychologicky laděné atd. Fyzika 
přitom vůbec není v pozadí, naopak. Možnost provádět pokusy s jednoduchými pomůckami, vy
mýšlet vlastní varianty pokusu, využívat netradiční materiály, vytvářet vlastní pomůcky a přístroje 
- to vše je nesmírně atraktivní pro všechny zúčastněné. Na fyziku známou z učebnic, přednášek i 
praktik se otvírá další pohled. A nejen pohled. Heslem našich táborů je totiž vlastníma rukama a 
hlavou. 

Účastrúci tak pro sebe leccos z fyziky objevují. Někdy znovu, někdy - například jde-li o propojení 
"vysokoškolské" a "elementární" fyzíky - možná i poprvé. Zároveň se nenásilně seznamují 
s heuristickou metodou výuky. S tím, že experimentovat a objevovat je cennější, než být poučován. 
Věříme, že tyto zkušenosti v' budoucnu uplatní ve své profesi. 

Hlavním tématem letos byla právě tvorba jednoduchých fyzikálních přístrojů a zařízení. Náměty 
byly zadány velmi obecně: Zkonstruujte přístroj na měření libovolné veličiny dle vlastního výběru 
(délky, času, rychlosti, hmotnosti, koeficientu tření, ... ) nebo jakékoli technické zařízení využívající 
fyzikálních principů (telefon, elektrárnu, balón, ponorku, ... ). Vynalézavosti se meze nekladou. To 
vše skutečně "na koleně"; z drátU, hřebíku, prkének, špejlí. Nejsložitějším nástrojem byla ruční 
elektrická vrtačka. 

Všehochuť nápadů 

Z vytvořených konstrukcí lze zmínit hodiny (sluneční, svíčkové i přesýpací) nebo siloměry využité 
i k měření (resp. odhadu) viskozity medu. Táhnout siloměrem krajíc chleba po pekáči pomazaném 
medem poskytne vskutku nezapomenutelnou podívanou. Nejnáročnější konstrukcí byla elektrárna 
na blízkém potoce. Vodní kolo přes převod pohánělo alternátor, tvořený cívkami navinutými na 
plastikové láhvi od kakaa, v níž se otáčel magnet. Převod gumičkou sice vydržel vždy jen chvíli, ale 
"elektrárna" přesto dokázala rozsvítit diodu LED. Nyní již podrobněji k některým dalším nápadům. 

Nitkový telefon s ozvěnou 

Telefon z kelímku, jejichž dna jsou spojena napnutou nití, si v dětství udělal snad každý z nás. Lec
kdo možná vytvořil i telefon vedoucí za roh, nebo telefon s více účastníky, k nimž nitě vedou hvěz
dicovitě od společného středu. 

Na Hraštici posluchači z prvního ročníku, vedeni snahou mít více účastníku, udělali "hlavní vede
ní" tvořené nití dlouhou asi 30 m napnutou mezi dvěma stromy. Na tuto nit se prakticky kolmo 
napojovaly nitě vedoucí ke kelímkům. Napojovat nitě kolmo se asi nejeví jako nejlepší nápad a 
zřejmě to snižuje účinnost celého zařízení. V nitkovém telefonu se totiž zvuk přenáší podélným vi
něním. Díky svému uspořádání ale daná konstrukce vykázala překvapivý efekt. 
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V "hlavním vedení" se totiž na koncích vlnění odráželo. Po krátkém hlasitém zavolání do kelímku 
bylo možno slyšet ještě asi 3 až 4 ozvěny! 

I na notoricky známém nitkovém telefonu tak lze nalézt něco nového. Navíc se zde nabízejí náměty 
na zkoumání spousty zajímavé fyziky: Jak je to s rychlostí šíření zvukových vln v napnuté "iti? Jak 
je to s odrazem na koncích a jak v místě spojení dvou nití? Jak se vlnění odráží a jak tlumí na mem
bráně tvořené dnem kelímku? Jakou tuhost má mít membrána, aby byla účinnost nitkového telefonu 
co nejlepší? Zde bychom se asi dostali k pojmťim jako ímpedance, přizpůsobení a ke skutečným 
elektroakustickým zařízením. Na nitkovém telefonu se zjevně lze "vyřádit" na mnoha úrovních, cd 
té nejhravější až po vysokoškolskou. 

Archimedovské váhy 

Opět originální konstrukce posluchačů prvního ročníku. 
Funkce je zřejmá z obrázku: Plastová láhev od kakaa 
zatížená uvnitř pískem plave ve vědru s vodou. Od ní 
vede provaz přes kladku. Na druhý konec provazu se 
věší vážený předmět. Na vnější stěně láhve od kakaa (je 
krásně žlutá a dobře se na ni píše fixem) je nakreslena 
stupnice. Ryskou je hladina vody. 

Jednoduché a účelné zařízení, které by šlo upravit pro 
vážení předmětů od 10 dekagramů salámu (pro výrazně 
lehčí předměty by mohly vadit kapilární síly) až třeba 
po samotného pedagoga (jen by to chtělo větší vědro, 
láhev a pevnější kladku.) 

Je dobře uvědomit si, že v daném uspořádání nezáleží 

vážený 
předmět 

kladka 

láhev od kakaa 
Granko se zátěží 

/.ocejchoVaná) 

na množství vody ve vědru ani na tom, že stěny vědra jsou šikmé. Inu - Archímédův zákon v praxi. 

c Měfenf pružnosti džemu 

o Youngově modulu pružnosti látek se mluví na střední škole i v úvodním vysokoškolském kurzu 
fyziky. Většinou ale s odkazem na pružnost materiálů jako je ocel. Tomu odpovídají i případné po
kusy: natahování tenkých drátků. Co ale zkusit změřit pružnost "méně tradičních" materiálů? Třeba 
džemu, který si mažeme na chleba nebo na vánočku k snídani? 

Takový džem lze stlačit snáze než ocel. Lze tedy stlačovat kvádřík o stranách dlouhých cca 
1 až 2 cm a i při dosti malých silách dosáhnout pozorovatelné deformace. 

Přístroj pro měření Youngova modulu pružnosti džemu a podobných materiálu: může být velmi 
jednoduchý. Základem je dvojzvratná páka. Vhodným materiálem se ukázala obyčejná šestihranná 
dřevěná tužka (je dostatečně tuhá, takže se neohýbá). Uprostřed ji napříč provrtáme vrtáčkem o 
prťiměru 1 mm. (V našem případě vrtačkou na plošné spoje, asi by to šlo i běžnou vrtačkou.) Dírou 
prochází osička, jíž je prostě zavírací špendlik. Drát špendlíku za dírou ohneme; uštípnutím "ouška" 

závaží (matičky) 

I 
džem~ I 15 

ručička (špejle) .. 

špendlíku (na což stačí běžné kleště "kombinačky") získáme druhý ostrý konec. Oba pomocí kleští 
zapíchneme do prkénka, které bude tvořit základnu přístroje, a páka je hotová. Poblíž konce tužky 
na straně k prkénku přilepíme vteřinovým lepidlem kousek tenké destičky, například umakartu. 
Destička bude stlačovat kvádřík džemu. K tužce připevníme ještě dvě špejle - na tu u destičky bu-
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deme nasazovat matičky jako závaží, které bude stlačovat džem, delší špejle na druhé straně bude 
sloužit jako ručička. A vše je hotovo. 

Spočítat z rozměru přístroje a hmotnosti matiček (na jejich zvážení si případně můžeme vyrobit 
zvláštní vážky) tlak v džemu a naměřit příslušnou deformaci už je hračkou. Můžeme měřit i pruž
nost dalších "kuchyňských" materiálů. Na Hraštici jsem vyzkoušel též knedlík, buřt a "pochoutku" 
žužu. Džem má ovšem jednu výhodu. Na hladkou destičku přilne, takže můžeme měřit i jeho pruž
nostv tahu. 

Kontrolovat naměřené hodnoty porovnáním s tabulkovými je problém. Středoškolské matematicko
fyzikální tabulky hodnoty modulu pružnosti tak důležitých materiálů jako džem nebo knedlík pro
stě neuvádějí. (Už víte, k čemu budou Hraštické tabulky?) Pro zvídavé tedy jen změřený výsledek: U 
všech výše zmíněných materiálů vyšly hodnoty modulu pružnosti E velmi podobné - řádově mili
onkrát nižší než tabulková hodnota modulu pružnosti dřeva. 

Zesilovač pro snímání kyvů magnetu 

Následující konstrukce vznikla díky úloze vyrobit časový normál, tedy zařízení "tikající" v pravi
delných intervalech. Takovým normálem může být kyvadlo. Jak ale nejjednodušeji registrovat na
příklad jeho pruchod rovnovážnou polohou? 

Je-li kyvadlem magnet zavěšený na niti, můžeme pruchod snímat indukčně. Pod místo, kde magnet 
prochází rovnovážnou polohou, umístíme cívku. Pohybující se magnet v ní vyvolá proměnný mag
netický tok a na cívce se indukuje napětí. Připojíme-li k cívce měřicí přístroj, při každém kyvu ukáže 
výchylku. 

Jenže: citlivý ručkový měřicí přístroj není to, co chceme při jednoduchých pokusech používat. Malé 
digitální multimetry zase většinou nestačí na krátký puls napětí zareagovat. Chtělo by to pruchod 
rovnovážnou polohou nějak "zviditelnit" - například bliknutím svítivé diody. 

Svítivá dioda (LED) ovšem . vyžaduje napětí minimálně asi 1,6 V. V cívce se indukuje napětí pod
statně nižší. Potřebujeme ho tedy zesílit. 

Jednu možnost, jak to udělat, ukazuje schéma. Na přesných hodnotách součástek nezáleží; téměř 
všechny odpory mají jen ochrannou funkci (aby se při vytočení potenciometru k hornímu konci ne
zničily polovodičové součástky velkým proudem). Tranzistory NPN i PNP mohou být i nejlevnější 
malé typy, potenciometr stačí libovolný z výprodeje s hodnotou asi 5 až 50 kn. Zařízení lze napájet 
z ploché baterie, která je v celém zapojení nejdražší součástkou. 

Mezi svorky označené ve + 
schématu připojíme výše zmí- 4,5 V 
něnou cívku, např. 50 závitů 4K7 
drátu na kostřičce asi 5 x 5 cm. 
(Pro počáteční pokusy o "oži
vení" zesilovače můžeme tyto 
svorky zpočátku spojit drá
tem.) 

Je-li jezdec potenciometru u 
konce spojeného se záporným 
pólem baterie, je tranzistor 
NPN zavřený, neprotéká jím 
tedy žádný proud do druhého 
tranzistoru. Ten je proto také zavřený a dioda LED nesvítí. Otáčíme-li potenciometrem, až se napětí 
na bázi prvního tranzistoru zvýší na asi 0,7 V, začne se tranzistor "otevírat", pouští proud do dru
hého tranzistoru, ten jej zesílí a dioda svítí. 
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Pro naše účely nastavíme potenciometr tak, aby dioda právě začínala svítit. I malé změny napětí, 
dané napětím índukovaným v cívce, pak budou zesíleny a způsobí výrazné zvýšení jasu svítivé di
ody. Při opačné polaritě indukovaného napětí se jas naopak sníží. 

Kýve-li se teď magnet nad cívkou, při každém průchodu rovnovážnou polohou dioda jasněji blikne. 
Pozornější pohled ukáže, že kromě zjasnění je zde i moment, kdy jas naopak pohasne - samozřejmě, 

neboť indukční tok cívkou nejprve roste a pak klesá, takže se postupně indukuje napětí obou polarit. 

Celé zařízení může samozřejmě sloužit i jiným účelům než jen ke snímání kyvů magnetu. S dosta
tečně silným magnetem lze s jeho pomocí demonstrovat vznik indukovaného napětí v cívce doslova 
o pár závitech. Jak už bylo řečeno, hodí se i v situacích, kdy vzniklé pulsy napětí jsou příliš krátké, 
než aby je spolehlivě ukázal klasický měřicí přístroj. 

Závěr 

Fotografie týkající se tábora v Malé Hraštici i jednotlivých konstrukcí lze nalézt na Webu na adrese 
http://kdf.mff.cunLcz/pub/Akce2000 IHrastice/Heur.htm. 

Literatura 

[1] Dvořák L.: On the Road to Hrastice Tables (Non-traditional Elements in Pre-Service Training 
of Physics Teachers). In: Sborník z konference Science and Technology Education in New 
Millenium, Prague, June 15-18. 2000, Ed. R. Šulcová. ISBN 80-86360-14-8. s. 238-242 
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Pár věci I tábora 3 - tentokrát o čase a taky trochu o elektronice 
Leoš Dvofák, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK Praha 

Infonnace o letním matematicko-fyzikálním táboře pro středoškoláky již zazněla na minulých roční
cích Veletrhu nápadů (viz [1]) a tak na tomto místě již není nutno opakovat, komu všemu vděčí za 
svou existenci. Kromě tradičního kádru organizátorů se však sluší poděkovat několika novým li
dem: Lukáši Poulovi, Mgr. Tomáši Ledvinkovi, CSc. a zejména Mgr. Peteru Žilavému. Všichni vý
znamně přispěli ke zdaru odborného programu. 

Představu o odborném i mimoodborném programu mohou dát fotografie na WWW adrese 
http://kdf.mff.cuni.cz/pub/TabOI:y/Racice2000/Racice2000.htm. 

Čas a nejen on 

Letos jsme byli v lesích u Račic nad Berounkou a hlavním tématem tábora byl čas - což znamená i 
různá kmitání, pohyby, chaotické děje, čítače atd. 

Hlavní fonnou, kterou se účastníci dozvídali něco nového o fyzice, byly samostatné projekty, na 
nichž pracovaly dvojice a trojice účastníků. K dispozici byla knihovnička odborné literatury a samo
zřejmě rada i pomoc konzultantů z řad pracovníků a studentů MFF. Kromě toho běžel i kurs dife
renciálního počtu a dostalo se i na přednášky o čase z hlediska astronomie, fyziky mikrosvěta, teorie 
relativity apod. Došlo i na interdisciplinární témata. Velice zajímavou večerní přednášku 
o chronobiologii, tj. o časových rytmech živých organismů, nám například udělala Doc. Helena Ill
nerová, DrSc. z Fyziologického ústavu A VČR. Nejvíce jsme se však chtěli naučit právě na projek
tech. 

Možná trochu překvapivě si z bohaté nabídky témat řada účastníků vybrala věci související 
s elektronikou. Přesto měly' projekty většinou jasný fyzikální základ. A konec konců, v minulých 
ročnících se ukazovalo, že například o tom, jak zapojit tranzistor jako zesilovač, mají středoškoláci 
často jen ma~ou představu. Seznámení s elektronikou tedy také neškodí. 

Některé z projektů představili na Veletrhu nápadů sami účastníci. (Příkladem je rádio - projekt, 
který získal v závěrečné anketě účastníků první místo. Za zmínku stojí, že jeho autoři nebyli žádní 
radioamatéři a do té doby nepostavili ani krystalku.) Několik dalších projektů je stručně popsáno 
dále. 

Chaos (autor: Jan Ku/ve;t) 

Pojem deterministický chaos je už řadu let velice módní. Na počítačích umí chaotické děje modelovat 
kdekdo. Horší je to s experimenty. V chaotickém režimu může kmitat třeba dvojkyvadlo - jenže jak 
ho udělat bez tření? 

I pohyb jednoduchého kyvadla může dávat chaotické výsledky, zařídíme-li jeho vhodné buzení. 
V realizovaném experimentu se lehounké kyvadlo (kousek plastikové trubky na špejli) odráželo 
poblíž dolní rovnovážné polohy od membrány reproduktoru buzeného střídavým napětím o frek
venci 50 Hz. Šlo o školní zdroj, napětí bylo zvoleno 1 V. Při impedanci reproduktoru 4 fl jde 
o výkon 0,25 W, což na dané frekvenci sluch příliš neobtěžuje. 

Periodu kyvadla je možno měnit změnou jeho délky. Bylo možno sledovat jak téměř periodický, tak 
výrazně chaotický pohyb. V chaotickém režimu se doba mezi po sobě následujícími nárazy na 
membránu reproduktoru výrazně a "nepředvídatelně" měnila. 

Autor realizoval ještě optický snímač, který propojil s portem počítače a dobu mezi průchody kyva
dla snímačem měřil a vyhodnocoval počítačem. Podobně zaznamenával i další děj, který může být 
chaotický: intervaly mezi po sobě následujícími pády kapek vody z vhodně nastaveného vodovod
ního kohoutku. 
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Poučeni z (téměř) Foucaultova kyvadla 

Změřit rotan Země je výzva, a tak u účastníků našel ohlas i ambiciózní projekt Foucaultova kyva
dla. Předem konstatujme, že se nezdařil, jak bylo zamýšleno, ač mu realizátoři věnovali značné úsilí 
a velká láhev naplněná vodou nebo pískem visící na závěsu z druhého patra vzbuzovala i značné 
naděje. Útlum kmitů se však nakonec v reálných podmínkách ukázal příliš velký. 

Navíc zde rušivě působil další efekt, který jsme předem neočekávali. Zřejmě si jej neuvědomuje ani 
řada dalších lidí, i když za sebou mají vysokoškolský kurs mechaniky. 

Při teoretické analýze problému se předpokládá, že kyvadlo se kýve v jedné rovině. Reálně je ovšem 
značný problém vypustit na začátku kyvadlo tak, aby nemělo žádnou rychlost "do strany". Při po
hledu shora tedy většinou není trajektorií kyvadla úsečka, ale spíše elipsa. 

Prvni (a jak se ukázalo neadekvátní) reakcí na tento problém je říci: "To nevadí. Tak se místo roviny 
kyvu bude stáčet celá elipsa. Nebýt rotace Země, tak by se nestáčela. Je 10 přece stejné jako 
u skládání kolmých kmitů stejné frekvence ... " 

Kde je chyba v této úvaze? Při skládání kolmých 
kllliiiJ se opravdu elipsa nestáčí. Kdyby kmity 
kyvadla šlo popsat jako harmonické kmity ve 
dvou kolmých směrech, bylo by tomu stejně. Jen-

0.4 

0.2 

že tak je tomu jen pro nekonečně malé výchylky! Ť 
Ve skutečnosti je kyvadlo anharmonický oscilátor. II o 
Namodelujeme-li jeho pohyb na počítači, zjístíme, 
že nekýve-li kyvadlo přesně v jedné rovině, stáčí I -0.2 

se. (Viz obrázek, který je výsledkem modelu za
psaného v systému Famulus. Model bude do
stupný na webu na stránkách věnovaných pří
spěvkům Veletrhu nápadů 5.) 

Zdůrazněme, že jde o stáčení vůči inerciálnímu 

-0.4 

-- >< 

systému! Při pohledu shora není tedy trajektorií kyvadla elipsa, ale spíše růžice. Stáčení je větší pro 
větší odchylky od rovinného kývání (tedy pro "tlustší" elipsy) a pro větší amplitudy rozkyvu. 

U Foucaultova kyvadla musíme popsaný rušivý vliv co nejvíce eliminovat. To znamená vypouštět 
kyvadlo tak, aby kývalo co nejpřesněji v jedné rovině a mělo jen malou úhlovou amplitudu roz
kyvu. Protože ale chceme spolehlivě naměřit stáčení roviny kyvu dané rotací Země, potřebujeme, 
aby kyvadlo vykývlo dostatečně daleko. Takže už je jasné, proč se závěs Foucaultova kyvadla dělá 
co nejdelší. Dalším důvodem bude zřejmě skutečnost, že delší závěs znamená delší periodu, a tedy 
při daném rozkyvu nižší rychlosti - a nižší rychlosti menší odpor prostředí ... 

Rotaci Země jsme sice nenaměřili, ale naučili jsme se toho dost. 

Netlumené kmity kyvadla (autoři: E. Ara:zimollá, J. Dvofák, V. Koudelková, vedl L. D.) 

Kyvadlem byla velká matice zavěšená na dvou nitích délky asi 1 m. (Závěs ve tvaru písmene "V" 
zajisti, že kyvadlo kýve v jedné rovině.) Pod kyvadlem byl umístěn elektromagnet tvořený třemi 
hřebíky omotanými několika desítkami závitů ze zvonkového drátu. Když se matice přibližuje 
k rovnovážné poloze, elektromagnet ji přitahuje a dodává tak energii ke krytí ztrát daných odporem 
vzduchu a dalšími vlivy. Jakmile kyvadlo projde rovnovážnou polohou, je ovšem třeba elektromag
net na chvíli vypnout, aby pohyb zase nebrzdil. 
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o vypnutí proudu do elektromagnetu se stará jednoduchá řídíd elektronika. Průchod matice rov
novážnou polohou detekuje světelná závora tvořená infračervenou svítivou diodou a fototranzisto
rem. (Lze koupit v prodejnách s elektronickými součástkami už jako k sobě patřící dvojici. Výhodou 
je, že tato optická závora funguje na vzdálenost přes 10 cm bez jakékoli další optiky i na běžném 
denním světle.) Při zastínění fototranzistoru (tj. při průchodu kyvadla rovnovážnou polohou) se 
tranzistor Tl zavře (nevede). Do báze tranzistoru T2 pak teče dostatečně velký proud k tomu, aby se 
tranzistor T2 plně otevřel. Přes něj se prakticky na plné napětí baterie nabije kondenzátor C (viz 
další část schématu). 

Z nabitého kondenzátoru C teče 

proud do báze tranzistoru T3, který 
se proto otevře a fakticky zkratuje 
bázi tranzistoru T4 na zem (záporný 
pól baterie). Tranzistor T4 se tedy 
zavře a přestane jím procházet 
proud. Žárovka zhasne. 

Kondenzátor se pomalu vybíjí jed
nak proudem do báze T3 a hlavně 
přes nastavitelný rezistor R (potenci
ometr 10 kn zapojený jako reostat). 
Až napětí klesne pod asi 0,7 V, T3 se 
zavře a T4 opět otevře a proud začne 

c 

470 

10K 

+ 
4,5V 

procházet. V zapojení byl použit elektrolytický kondenzátor o kapacitě 220 IlF. S ním je pro dané 
odpory rezistorů doba vypnutí proudu maximálně něco přes 1 s. Rezistorem R ji lze nastavit dle 
potřeby kratší. (Pozn.: R se nesmí nastavit na nulový odpor, aby se velkým proudem nezničil tranzistor T2. 
Aby to nenastalo omylem, je vhodné do série k R připojit rezistor o hodnotě např. 100 n.) 

Ve schématu není zakreslen elektromagnet. Ten se zapojí v kolektoru tranzistoru T4 do série s žá
rovkou, která omezí protékajíd proud. (Pozn.: Žárovka byla běžná 3,5 V 10,3 A. Paralelně k elektromag
netu je třeba zapojit diodu zapojenou v nepropustném směru. Dioda omezí špičku napětí indukovanou 
v cívce elektromagnetu při vypnutí proudu. Tato špička napětí by jinak hrozila zničit tranzistor T4.) 

Použité součástky nejsou kritické; pouze tranzistory T2 a T4 musí vydržet kolektorový proud řádu 
stovek mA. (Byl použit typ KF507.) Je vhodné "oživovat" každou část zapojení zvlášť. Obě části lze 
samozřejmě využít i nezávisle k samostatným experimentúm. 

Jak na tranzistory - aneb chvála prkének a mosazných hřebíčků 

Při projektech se ukázalo, že řada účastníků začíná s elektronikou skutečně od začátku. Bylo třeba 
s nimi probrat, proč se ke svítivé diodě zapojuje do série rezistor (a jak velký), jak funguje tranzistor 
jako spínač, jak jako zesilovač v zapojení se společným emitorem atd. 
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Jednoduchá zapojení ilustrující dané funkce samozřejmě bylo třeba realizovat a vyzkoušet. Příkla
dem je zapojení na levém obrázku, na němž se demonstruje funkce tranzistoru jako spínače - po 
spojení svorek žárovka svítí. Připojíme-li mezi svorky proměnný odpor, např. ze starého potencio
metru 10 kO, mužeme ukázat, jak se tranzistor postupně otvírá: při ruzně velkých proudech do báze 
svítí žárovička s ruzným jasem. 

Dalším příkladem, který zaujal, je zapojení podle obrázku vpravo. Díky vysokému proudovému 
zesilovacímu činiteli Ode o tzv. Darlingtonovo zapojení tranzistoru) umožňuje demonstrovat i pru
chod proudu lidským tělem. Aby se žárovka rozsvítila, stačí svorky spojit třeba nasliněnými prsty. 
(Ale nespojujte je drátem nebo rezistorem o malé hodnotě odporu; zničili byste tranzistory velkým 
proudem.) 
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Jak taková jednoduchá zapojení názorně realizovat? Velice užitečná se ukázala technologie, která je 
prý velice stará [2] a která objasňuje, proč se někdy mluví o zapojení "na prkénku". 

Základem jsou opravdu odřezky prkének z měkkého dřeva. Ideální jsou palubky, ty se dají dokonce 
spojovat vedle sebe. Dalším dUležitým prvkem jsou malé mosazné hřebíčky. Mohly by být i mědě
né, podstatné je, aby na ně šlo dobře pájet pistolovou páječkou. 

Hřebíčky, zatlučené ve vybraných místech do prkénka, tvoří pájecí body, k nímž se letují vývody 
součástek a spojovací dráty. Celé zapojení tak na prkénku vypadá přesně jako ve schématu, je velice 
názorné a lze je i jednoduše měnit. Na prkénko lze i psát a označovat tak například duležité body 
jako přívod napětí od zdroje, vstup, výstup atd. 

Na prkénku lze vytvořit konstrukce triviální i složitější. Na táboře jsme tímto zpusobem realizovali 
výše popsanou "řídící elektroniku k netlumenému kyvadlu", zesilovač k reproduktoru (ten postup-' 
ně košatěl od jednoduchého emitorového sledovače až po dvoustupňový zesilovač s dvojčinným 
koncovým stupněm), již zmíněné rádio a v neposlední řadě astabilní multivibrátor s časovačem ty
pu555. 

Láce, přehlednost a flexibilita jsou duvody, pro něž lze tuto technologii vřele doporučit. 

Literatura 

[1] Dvořák L.: Pár věcí z tábora II - tentokrát o světle. In: Sborník z konference Veletrh nápadů 
utitelů fyziky 4, Příbram 1999. Ed. K. Rauner. ISBN 80-7082-576-6. ZČU Plzeň 1999. s. 35-38 
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ně košatěl od jednoduchého emitorového sledovače až po dvoustupňový zesilovač s dvojčinným 
koncovým stupněm), již zmíněné rádio a v neposlední řadě astabilní multivibrátor s časovačem ty
pu555. 

Láce, přehlednost a flexibilita jsou duvody, pro něž lze tuto technologii vřele doporučit. 

Literatura 

[1] Dvořák L.: Pár věcí z tábora II - tentokrát o světle. In: Sborník z konference Veletrh nápadů 
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Kompas bez magnetu 

Martin Svoboda, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK, Praha 

Vyrobit kompas bez použití magnetu není samozřejmě žádný velký problém. Každého alespoň tro
chu fyzikálně vzdělaného člověka jistě napadne nahradit magnet cívkou. Jak to ale udělat, aby tako
vý kompas skutečně fungoval? Možných konstrukcí je jistě mnoho - v tomto příspěvku jednu nabí
zím. Otáčení cívky je v tomto případě řešeno tím, že celý kompas plave na vodě. 

Materiál: smaltovaný měděný drát o průměm asi 0,2 mm, kus polystyrénové desky tloušt'ky asi 
2 cm, dvě tužkové baterie (mají-li chvíli vydržet, tak alkalické), kousek tlustšího izolovaného drátu 
na propojení (zvonkový), špejle, lepicí páska. 

Konstrukce: Z polystyrenu vyřízneme kmh o průměm asi 10 cm (stačí i menší), do jeho středu 
uděláme otvor pro tužkovou baterii (např. horkým hřebíkem). Baterie slepíme lepicí páskou za sebe 
a připájíme vývody z tlustšího drátu. Na baterii se poměrně špatně pájí, proto je dobře předem na 
její povrch kápnout trochu kyseliny solné. Ze smaltovaného drátu navineme, např. na kostm ze 
špejlí, cívku tvam čtverce o straně asi 10 cm. (Více o velikosti cívky viz část Trocha teorie.) Je potře
ba navinout tolik závitů, aby cívka měla odpor asi 10 až 30 ohmů. 

Cívka, kterou jsem použil já, má stranu 6 cm, je navinuta z drátu 
o průměru 0,32 mm, takže i při 100 závitech má odpor jen 6,5 ohmu, 
což je přece jen málo - baterie se příliš rychle vybíjí. Proto také dopo
ručuji tenčí drát. 

Jednotlivé díly sestavíme dle obrázku (umístění baterií má svůj vý
znam - jednak mají v této poloze minimální moment setrvačnosti vůči 
svislé ose, jednak fungují jako kýl). Ostatní podrobnosti, jako například 
konstrukci spínače, přenechávám na fantazii čtenáře. 

Nakonec zbývá už jen "vypustit" kompas na klidnou vodní hladinu. 

Trocha teorie: Pro fungování kompasu je důležité, aby moment 'Setr-

ŠPEJLE 

~BATEKI~ 

vačnosti kompasu byl dostatečně malý vzhledem k momentu síly, kterým působí magnetické pole 
Země na cívku. Jinak bychom mohli na ustálení kompasu ve směru sever-jíh čekat třeba 10 minut, 
anebo bychom se také nemuseli dočkat. Naskýtá se tedy například otázka, jaký je optimální rozměr 
cívky kompasu. Lze odvodit, že tímto rozměrem je takový, při němž má cívka stejný moment setr
vačnosti jako všechny ostatní části kompasu dohromady. 

Nemusíte se však s optimalizací velikosti cívky příliš rozrušovat. Pokud byste totiž například navi
nuli cívku dvakrát větší či menší (čtverec s dvakrát delší, resp. kratší stranou), než je optimální roz
měr, tak by se doba "kyvu" kompasu kolem svislé osy prodloužila jen asi o 12 %. Naopak k tomu, 
aby se kompas otáčel dvakrát pomaleji, by bylo nutné zmýlit se v optimálním rozměru téměř osm
krát! 

Využití: Model můžete využít samozřejmě opravdu jako kompas, ale navíc i pro demonstraci půso
bení magnetu na cívku s proudem (natočení, přitahování). Z kompasu se tak stane dálkově ovláda
ná lodička. 
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Urleni rychl@sti šipu 
Miroslav Jílek, Matematicko-fyzikálni fakulta UK, Praha 

Pokus změřit rychlost vystřeleného šípu vznikl při hrátkách a nejrůznějším fyzikálním dovádění na 
semináři v Malé Hraštici. Svojí podstatou je vhodný nejenom pro pobavení, ale i pro ověření mnoha 
fyzikálních jevú a zákonú. Z technických a bezpečnostních dúvodú lze pokus realizovat především 
na volném prostranství v přírodě, i když, jak jsme viděli na veletrhu, aní v uzavřených prostorách 
není jeho provedení vyloučeno. 

Co budeme k takovému pokusu potřebovat? 

Především samozřejmě šíp a nějaký luk, z kterého jej budeme vypouštět. V našem případě se jed
nalo o dřevěný luk, vyřezaný ze suché ořechové hole, a rovný šíp z trnového keře. V případě pro
vádění pokusu ve třídě doporučuji použít raději dětský umělohmotný luk a šíp s ochrannou přísav
kou, který lze zakoupit v hračkářství. 

Další potřebné pomúcky již vyplývají z podstaty pokusu. Rychlost šípu změříme pomocí tzv. ba/is
tické/w kyvadla. Nám se jako balistické kyvadlo nejlépe osvědčila igelitová taška vyplněná zmačka
ným novinovým papírem, kterou jsme zavěsili na dvě asi třímetrová vlákna (dvě vlákna jsou vhod
ná, aby se kyvadlo neotáčelo kolem své osy). 

Vlastní pokus spočívá v tom, že šípem střelíme z malé vzdálenosti do zavěšeného kyvadla a sledu
jeme, napřik1ad proti přilehlé stěně, velikost výchylky kyvadla se zabodnutým šípem od rovnováž
népolohy. 

Použijeme-li zákon zachování hybnosti a zákon zachování mechanické energie, můžeme odvodit 
vztah pro výpočet velikosti rychlosti šípu 

kde ml' m2 jsou hmotnosti kyvadla a šípu, g tíhové zrychlení, I délka závěsu kyvadla, 

x příčná vzdálenost výchylky kyvadla od rovnovážné polohy. 

Jedinými veličinami, které neznáme, jsou hmotnosti kyvadla a šípu. Ze vztahu je však patrné, že 
stačí uvažovat pouze jejich poměr. Ten můžeme snadno zjistit, použijeme-li momentovou větu. Ky
vadlo a šíp vyvážíme na páce tvořené například špejlí, nebo tenkým klacíkem a odměříme vzdále
nosti závaží od osy otáčenÍ. Tyto nám potom určují přímo poměr hmotností obou závaží. 

Výsledek pokusu je možné ověřit i jinou metodou, a to změřením doletu šípu při jeho výstřelu šik
mo vzhuru. To už je ale ve třídě opravdu těžko realizovatelné. 

Tímto pokusem múžeme názorně předvést zejména zákony zachování hybnosti a energie, ale též 
momentovou větu, pohyby těles v gravitačním poli, deformace těles, energetické přeměny a další 
fyzikální poznatky, které jistě objevíte samí. 
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Dva jednoduché pokusy 
Kamila Goldová, Miroslav Holrk, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 

Co všechno se dá změřit pomocí struny 

Pomůcky; stavebnice MERKUR, sada závaží, různé vzorky struny (kovové dráty, silonový vlasec, 
atd.) 

Příprava; Ze stavebnice sestavíme konstrukci pro upevněni struny, viz obr. Ramena x, y se mohou 
otáčet v bodech 1, 2. Vzorek struny upevníme mezi body A. D a sílu, která ji napíná, ovládáme 
umístěním závaží na rameno x, které slouží jako dvojzvratná páka. 

Provedení; Délku chvějící se části struny (úsek B, C) ovlivníme otáčením ramene y. Každý, kdo ně
kdy vzal do ruku kytaru, dobře ví, že výška tónu závisí na několika parametrech. Na délce struny, 
síle, která ji napíná, na její tloušťce a na materiálu, ze kterého je vyrobena. Nechme studenty, ať sami 
objeví tyto závislosti. Ačkoliv se rovnice struny na střední škole zpravidla neuvádí, bylo by snad 
možné po takovém experimentování s různými vzorky strun tuto rovnici zavést. 

f - frekvence, I - délka struny, F - velikost síly napínající strunu, p - hustota materiálu struny, 

S - obsah průřezu struny 

a) Měřič frekvence: známe-li hustotu a průměr struny a sílu, která ji napíná, a změříme-li vzdálenost 
bodů B, C. můžeme určit frekvenci, s jakou struna kmitá. 

b) Měřič hustoty, siloměr, váha, ... : Naladíme-li strunu otáčením ramene y pomocí ladičky nebo 
tónového generátoru na určitou frekvenci, můžeme vypočítat některý z parametrů struny - dosta
neme tak netradiční hustoměr (změříme s ním např. hustotu silonového vlasce), siloměr (na délce 
páky x závisí jeho citHvost), váhu, nebo třeba měřič malých průměrů drátu (samozřejmě v mezích 
přesnosti, které jsou dány také hudebním sluchem). 

Tímto způsobem můžeme i na středni škole ukázat, jak dokáže fyzika vysvětlit některé principy, 
používané v hudbě, ale také jak je můžeme využít ve zdánlivě nesouvisejících oblastech. 

x 

----------~----~------~\B 

~~--_+--~~--------~Jc 

Optické vlákno "za babku" 

Pomůcky; hadička z PVC o vnitřním průměru 4 mm, stolní olej, voda se saponátem, svítivá dioda 
(15 mA), baterie 4,5 V, rezistor 180 fl 

Provedení. Připravíme zdroj světla z diody, baterie a rezistoru (sériové zapojení). Do hadičky opa
kovaně nasajeme saponátový roztok a zase ho vypustíme tak, aby ulpěl na vnitřním povrchu. Roz-
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tok saponátu nenecháme úplně vytéct a rychle do hadičky nasajeme stolní olej a do jednoho jejího 
konce zastrčíme diodu, která zároveň slouží jako zátka. Po připojení diody ke zdroji dochází na 
rozhraní olej-saponát k totálnímu odrazu a hadička slouží jako optické vlákno. Pokus můžeme dD
plnit tím, že zaměníme pořadí obou kapalin nebo napustíme jen jednu z nich a ukážeme, že 
k totálnímu odrazu nedojde. 

Poznámka. Použijeme-li kratší hadičku (což je výhodnější i kvůli nasáváníkapalin), můžeme ji vy
čistit pomocí špejle, na jejíž konec namotáme kousek vaty. 

1 - hadička z PVC, 2 - vrstva saponátu s vodou, 3 - stolní olej 
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Pokusy podle návodů :z internetu 
Michaela Urbanová, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

I když Sborníky příspěvků z "Veletrhu ... " jsou studnicemi nápadů na různé fyzikální experimenty a 
zvláštní přístroje, je možné najít spoustu zajímavých věcí z fyziky na internetu, samozřejmě převáž
ně v angličtině. Já jsem pro radost českých čtenářů přeložila a vyzkoušela několik návodů na jedno
duché fyzikální pokusy ze stránky 

http://freeweb . pdq. netlheadstrongl 

a uveřejnila je na své internetové stránce na adrese: 

http://hp02.troja.mff.cuni.czl-urbanova/bizarni_kramy.htm 

Pro ukázku přikládám alespoň dva návody - na výrobu elektromotoru a elektromagnetického klak
sonu. 

Elektromotor 

Jednoduchý elektrický motorek si snadno vyrobíte s následujícími pomůckami: 

G prkénko (asi 15xlOx2 cm) 

• tři dlouhé hřebíky (asi 10 cm) 

skleněná trubička (např. oční kapátko) 

měděný drát (průměr 0,5 mm) 

korkový Špunt. 

Pilkou na železo odřízněte hlavičky dvou hřebíků tak, aby zůstalo asi 7 cm ke špičce. V podélné ose 
prkénka předvrtejte dvě malé dírky asi 11 cm od sebe. Hřebíky naťukněte do těchto dírek, aby vy
čnívaly do výšky asi 6 cm nad prkénko. Tyto hřebíky vytvoří jádra cívek vytvářejících magnetické 
pole, ve kterém se bude otáčet cívka motoru. 

Rotor uděláte tak, že do díry v korkovém špuntu zastrčíte hřebík. Špunt je nastrčen na ložisku vy
tvořeném ze skleněné trubičky na jednom konci zatavené nad plamenem (kapátko, kde dozatavíte 
malou dírku). Druhou částí ložiska je velká jehla, zatlučená zespodu do prkénka uprostřed "cívko
vých hřebíků". Skleněnou trubičku zasuňte do špuntu tak, aby po nasazení na hřebík byly konce 
cívky rotoru ve stejné rovině jako horní konce cívek vytvářejících magnetické pole. 

Všechny hřebíky obalte 2 nebo 3 vrstvami papíru a pak je omotejte 4 vrstvami drátu. Každou z vrs
tev oblepte izolepou (pro dobrou izolaci a usnadnění vinutí další vrstvy). 

Vývody cívky rotoru jsou odizolovány a upevněny na kapátku (nití nebo lepící páskou) tak, aby 
vytvořily komutátor, kterým je zajištěno elektrické spojení s otáčející se cívkou motoru. 

Vnější vývody cívek vytvářejících magnetické pole jsou připojeny ke svorkám motoru. Vnitřní vý
vody jsou odizolovány a používají se jako kartáčky (viz obrázek). 

Na roztočení motorku vám postačí jako zdroj plochá baterie. Dejte pozor, aby všechna vinutí a spo
jení byla v pořádku a kartáčky byly na správném místě. Prsty strčte do motorku, rozjede se potom 
sám. 

Výsledek mého snažení vidíte na následujícím obrázku. 
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---
hřebíky 

Elektromagnetický klakson 

Klakson si můžete vyrobit z prázdné plechovky a několika dalších materiálů: 

.. velká prázdná plechovka bez víčka (např. od barvy) 

.. cívka s jádrem 

.. šroubek 

.. několik dřevěných desek 

.. vodiče, spínač, zdroj napětí. 

Nejdřív dobře přípevněte plechovku několika hřebíky na velkou dřevěnou desku. Velikost desky 
závisí na velikosti plechovky, tak jako i velikost ostatních částí klaksonu. 

Destička (F) je široká jako (C) a měla by být vysoká jako 3/4 průměru plechovky. Další dřevěná 
konstrukce vede dovnitř plechovky a je v ní šroub (E), jehož špička je v kontaktu s vnitřním dnem 
plechovky. Je lepší vnitřní dno plechovky u kontaktu se šroubem oškrábat až na holý kov. 

Zapojení: viz obrázek. Pro svůj klakson jsem použila 12V zdroj, to záleží na počtu závitů cívky a 
dalších parametrech klaksonu. 

Jak to funguje: Když se sepne spínač, obvod se uzavře, z cívky se stane elektromagnet a přitáhne si 
dno plechovky. To je tak odtaženo od špičky šroubu a obvod se rozpojí. Jakmile se ale obvod přeru
ší, cívka už není dál elektromagnetem a dno plechovky se vrátí zpět do své původní polohy. Když 
se dno opět dotkne šroubu (E), sepne se obvod a celý proces se opakuje. Toto všechno se děje velmi 
rychle a vibrace dna plechovky produkují vrčivý zvuk klaksonu. 

Problémy: I když je to jednoduché zařízení, vyžaduje pečlivé nastavení jednotlivých částí, aby fun
govalo. Možná budete muset trochu experimentovat s různými bateriemi, vinutím a dalšími částmi, 
než dosáhnete dobrého zvukového efektu. Jestliže váš klakson stále nefunguje, znovu zkontrolujte 
všechna zapojení, hlavně kontakt u šroubu (E), kterým můžete zvuk klaksonu dolaďovat. 

Jak vypadá už hotový klakson, vidíte na následujících obrázcích. 
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Kroužek fyziky pro 3. ročník ZŠ 
Zdeňka Brok/ová, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

V minulém školním roce jsem společně s Vaškem Skřivanem vedla kroužek fyziky, který byl určen hlavně 
pro žáky 3. a 4. ročníku. Tento kroužek probíhal na ZŠ Červený vrch pod patronací dr. Ireny Koudelkové. 
Při přípravě jednotlivých hoclin jsme se zaměřili hlavně na pokusy, které se dají provádět s těmi nejjedno
duššími pomůckami, které mají děti denně kolem sebe. Bez nějakých složitých konstrukcí či přístrojU. Na
šim cílem nebylo jim "vysvětlit" určitou část fyziky, ale spíše si s jevy pohrát. Občas i za cenu, že část dětí, 
jež nechtěla zrovna přemýšlet, na podstatu problému nepřijde a pokus pro ně zlistane "kouzlem". 

Na začátku roku jsme zkoumali jednotlivá skupenství látek, teplotu a změnu vlastností s teplotou. Několik 
dětí si postavilo i vlastní kapalinový nebo plynový teploměr. Větší část roku jsme ale věnovali světlu a 
barvě. Míchali jsme barvy, nejprve pastelkami a vodovkami, potom pomocí různě pomalovaných kotouč
ků, které jsme roztáčeli pomocí větráku. Krásně také vychází skládání barev pomocí barevných fólií 
z umělolunotných obalu na papír. Vhodnější jsou ty pevnější, protože mají sytější barvy. 

V dalších hodinách jsme naopak světlo rozkládali. Model "velké kapky" vyrobený ze žárovky se sice příliš 
neosvědčil, ale duhu jsme nakonec získali pomocí optického hranolu, zrcátka šikmo ponořeného do vody, 
zkosené strany pravítka a také jsme ji pozorovali na vyřazených CD. Děti sami si vzpomněly, že duhu 
viděly při napouštění vody do vany nebo zalévání zahrady. 

To, že barvy nejsou tak jednoduché, jak se možná zdají, jsme zjistili pomocí jednoduché "chromatografie". 
Na savý papír uděláte u jednoho konce fixem (ne lihovým) tečku a tento konec ponoříte do vody. Jak voda 
vzlíná nahoru, bere s sebou i barvu. Pokud je tato barva namichána z jinýd1 barev, stoupá většinou každá 
z nich jinak rychle, takže snadno skryté barvy odhalíte. 

Dalším pěkným pokusem s barvou je odbarvováni šťávy ze zelí. Trochu čerstvého červeného zeli pokrá
jíte na malé kousky a přelijete horkou vodou. Tak získáte fialový roztok. Pomocí šťávy z citronu, citronky . 
nebo octa lze tento roztok "přebarvit" na růžový. Naopak pomocí zásady se barva změni na modrozele
nou. Při tomto pokusu jsme zjistili, že dnes vyráběná značková mýdla jsou opravdu ph-neutrální. 

Krom barvy nás samozřejmě zajímalo i světlo, které běhá rovně po místnosti, ale když narazí na sklo nebo 
vodu, tak zahne. Proto "hůl do vody ponořená, zdá se býti nalomená" a mince položená na dno kbelíku se 
posouvá při dolití vody. 

Společnými silami jsme zjistili, že taková lupa umí spoustu věd. Zapálit papír, svíčku, popálit ruku, po
škodit oko, ale že i zvětšuje nebo zmenšuje a převrací obrázky, a také umí udělat obrázek okolí na stěnu. 
Odtud byl už jen krůček k tomu, abychom nejprve rozebrali fotoaparát a potom postavili z lupy a dvou 
krabiček svůj vlastní. Protože malá dírka lupu dobře zastoupí, vznikly "camery obscury". Z tohoto bádání 
vznikla otázka, jak obrázek uchovat, jak udělat fotku. Zjistili jsme, že fotografický papír na světle černá. 
Pokládáním věcí na tento papír děti získaly krásné, ale poněkud nestálé obrázky. Na další hodině jsme 
tedy zkusili nasvícené fotky i vyvolávat. 

Velmi úspěšný u dětí byl stroboskop vyrobený z větráku, na který jsme nasadili kotouč s výřezem a za 
ním svítili lampou. Tak se nám podařilo některé pohybující se věci zastavit. Na druhou stranu jsme vyro
bili i několik "pohybujících se obrázku" z papíru - bloček, točící se kolečko, atd. 

Krom tohoto hraní jsme občas i seriózně bádali. Například z bádání nad tím, jak vlastně světlo prochází 
přes lupu, vznikla i laserová pistole, kterou Martin Sedláček předvedl přimo na Veletrhu. V optice si ne
chal vyrobit čočku, která mu přesně pasovala do kovové trubky. K této trubce přidělal dřevěné držadlo, 
kam připevnil spínač, který ovládal vysokosvítivou červenou diodou. V nerozbíhavosti svazku tato pistole 
směle konkurovala i laserům, které je nyní možno koupit na tržištích. 

Během roku jsme samozřejmě takovýchto pokusů dělali mnohem více, ale jako ilustrace toho, že i takto 
"malé" děti jsou ochotné a schopné zabývat se fyzikou, to snad stačí. Inspiraci k většině zde popsaných 
pokusů jsem hledala v různých knížkách, na internetu, ale i přimo na hoclinách. 
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Kroužek fyziky pro 3. ročník ZŠ 
Zdeňka Broklová, Matematícko-fyzikálnf fakulta UK, Praha 

V minulém školním roce jsem společně s Vaškem Skřivanem vedla kroužek fyziky, který byl určen hlavně 
pro žáky 3. a 4. ročníku. Tento kroužek probíhal na ZŠ Červený vrch pod patronací dr. Ireny Koudelkové. 
Při přípravě jednotlivých hoclin jsme se zaměřili hlavně na pokusy, které se dají provádět s těmi nejjedno
duššími pomůckamí, které mají děti denně kolem sebe. Bez nějakých složitých konstrukcí či přístrojů. Na
šim cílem nebylo jim "vysvětlit" určitou část fyziky, ale spíše si s jevy pohrát. Občas i za cenu, že část dětí, 
jež nechtěla zrovna přemýšlet, na podstatu problému nepřijde a pokus pro ně zůstane "kouzlem". 

Na začátku roku jsme zkoumali jednotlivá skupenství látek, teplotu a změnu vlastností s teplotou. Několik 
dětí si postavilo i vlastní kapalinový nebo plynový teploměr. Větší část roku jsme ale věnovali světlu a 
barvě. Míchali jsme barvy, nejprve pastelkamí a vodovkami, potom pomocí různě pomalovaných kotouč
ku, které jsme roztáčeli pomocí větráku. Krásně také vychází skládání barev pomocí barevných fólií 
z umělohmotných obalu na papír. Vhodnější jsou ty pevnější, protože mají sytější barvy. 

V dalších hodinách jsme naopak světlo rozkládali. Model "velké kapky" vyrobený ze žárovky se sice příliš 
neosvědčil, ale duhu jsme nakonec získali pomocí optického hranolu, zrcátka šikmo ponořeného do vody, 
zkosené strany pravítka a také jsme ji pozorovali na vyřazených CD. Děti sami si vzpomněly, že duhu 
viděly při napouštění vody do vany nebo zalévání zahrady. 

To, že barvy nejsou tak jednoduché, jak se možná zdají, jsme zjistili pomocí jednoduché "chromatografie". 
Na savý papír uděláte u jednoho konce fixem (ne lihovým) tečku a tento konec ponoříte do vody. Jak voda 
vzlíná nahoru, bere s sebou i barvu. Pokud je tato barva namíchána z jiných barev, stoupá většinou každá 
z nich jinak rychle, takže ?nadno skryté barvy odhalíte. 

Dalším pěkným pokusem s barvou je odbarvování šfávy ze zelí. Trochu čerstvého červeného zelí pokrá
jíte na malé kousky a přelijete horkou vodou. Tak získáte fialový roztok. Pomocí šťávy z citronu, citronky 
nebo octa lze tento roztok "přebarvit" na MOVý. Naopak pomocí zásady se barva změní na modrozele
nou. Při tomto pokusu jsme zjistili, že dnes vyráběná značková mýdla jsou opravdu ph-neutrální. 

Krom barvy nás samozřejmě zajímalo i světlo, které běhá rovně po místnosti, ale když narazí na sklo nebo 
vodu, tak zahne. Proto "hUl do vody ponořená, zdá se býti nalomená" a mince položená na dno kbeliku se 
posouvá při dolití vody. 

Společnými silanů jsme zjistili, že taková lupa umí spoustu věcí. Zapálit papír, svíčku, popálit ruku, po
škodit oko, ale že i zvětšuje nebo zmenšuje a převrací obrázky, a také umí udělat obrázek okolí na stěnu. 
Odtud byl už jen krůček k tomu, abychom nejprve rozebrali fotoaparát a potom postavili z lupy a dvou 
krabiček svů.j vlastní. Protože malá dírka lupu dobře zastoupí, vznikly "camery obscury" . Z tohoto bádání 
vznikla otázka, jak obrázek uchovat, jak udělat fotku. Zjistili jsme, že fotografický papír na světle černá. 
Pokládáním věcí na tento papír děti získaly krásné, ale poněkud nestálé obrázky. Na další hodině jsme 
tedy zkusili nasvícené fotky i vyvolávat. 

Velmi úspěšný u dětí byl stroboskop vyrobený z větráku, na který jsme nasadili kotouč s výřezem a za 
ním svítili lampou. Tak se nám podařilo některé pohybující se věci zastavit. Na druhou stranu jsme vyro
bili i několik "pohybujících se obrázku" z papíru - bloček, točící se kolečko, atd. 

Krom tohoto hraní jsme občas i seriózně bádali. Například z bádání nad tím, jak vlastně světlo prochází 
přes lupu, vznikla i laserová pistole, kterou Martin Sedláček předvedl přímo na Veletrhu. V optice si ne
chal vyrobit čočku, která mu přesně pasovala do kovové trubky. K této trubce přidělal dřevěné držadlo, 
kam připevnil spínač, který ovládal vysokosvítivou červenou diodou. V nerozbíhavosti svazku tato pistole 
směle konkurovala i laserUm, které je nyní možno koupit na tržištích. 

Během roku jsme samozřejmě takovýchto pokusu dělali mnohem více, ale jako ilustrace toho, že i takto 
"malé" děti jsou ochotné a schopné zabývat se fyzikou, to snad stačí. Inspiraci k většině zde popsaných 
pokusu jsem hledala v různých knížkách, na internetu, ale i přímo na hodinách. 
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lab VIEW .. ISES a lEGO ve f,:dee 
František Lustig, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK, Praha 

Demonstrace pokusů ve fyzice s podporou počítačů se již stala samozřejmostí. Velmi často používa
ným měřicím systémem je ISES (Inteligentní Školní Experimentální Systém) [1], který je v současné 
době na cca 350 školách, a to jak na SŠ (75 %), tak i na VŠ (20 %), ale též i na ZŠ (5 %). V tomto 
příspěvku zkusíme zahrnout do měřicích systémů i profesionální měřicí systém z vědeckých labo
ratoří - Lab VIEW a na druhé straně měřicí systém určený pro děti - LEGO. Někde "uprotřed" si 
stojí známý ISES, který má velmi bohatý a dobře propracovaný modulární systém čidel pro fyziku, 
chemii a biologii, příjemný uživatelský ovládací program a velice zajímavé ceny. Příspěvek se zabý
vá spoluprací hardware ISES se software Lab VIEW, resp. LEGO. 

ISES a Lab VIEW 

Měřicí systém ISES je sice hodně flexibilní, ale někdy se mohou vyskytnout aplikace na sestavu 
vlastní jednoúčelové měřicí a vyhodnocovací aparatury. A to pokud možno pouze softwarovými 
prostředky. Problém řeší takzvané virtuálni měřic{ pffstroje, které z holého měřicího hardwaru (nej
častěji pouze ADDA karta) vytvoří prostřednictvím softwaru téměř libovolný "přistroj". Tato meto
dika je velmi dobře zvládnuta v profesionálním graficky orientovaném programovacím balíku Lab 
VIEW (pro orientaci některé podobné programovací bah1<y - Dasy Lab, Test Point, HP VEE, Control 
Panel). V základní balíku Lab VIEW jsou již hotové virtuální přístroje jako osciloskop, generátor, 
multimetr aj. 

Několik slov k filozofii Lab VIEW. Výsledný produkt tohoto vývojového a programovacího prostře
dí je virtuální pfístroj na monitoru počítače. Uživatel vidí a pracuje s rozhraním, které simuluje čelní 
panel fyzického přístroje (obsahuje prvky pro ovládání, indikaci, knoflíky, tlačítka, LED, grafy, aj.). 
Tento panel se ovládá myší nebo z klávesnice. Činnost virtuálního přístroje je dána blokovým schéma
tem. Tento blokový diagram (program) je tvořen ikonami reprezentujícími jednotlivé ovládací a in
dikační prvky čelního panelu. 

Lab VIEW umožňuje integrovat hardware na technologii ADDA karet, GPIB (IMS-2), sériové komuni
kace RS-232, 485, aj. prostřednictvím specializovaných driveru. Takže s ním lze současně pracovat 
s hardwarem systému ISES (založený na technologii ADDA karty) a s přístroji vybavenými komu
nikací GPIB, či sériovou komunikací aj. 

Lab VIEV podporuje síťový protokol TCP/lP, což přináší možnost vzdálených měření, kdy je měřicí 
aparatura na vzdáleném serveru a měřený experiment ovládá klient na vzdáleném počítači. 

Programovací prostředí Lab VIEW ve "Full Development System" verzi má velmi rozsáhlé analy
začnÍ knihovny pro zpracování naměřených dat (statistické zpracování, interpolace, filtrace, FFT, 
DTF, spektrální analýza, aj.). Neuvěřitelné množství vyřešených utilit - tzv. VI - je na Internetu. 

Spolupráce programu Lab VIEW a hardware [SES Professiona/. 

Pro spolupráci programu Lab VIEW a hardwaru ISES je třeba do Lab VIEW doplnit knihovnu 
[SES.lIb, která obsahuje cca 20 modulů (tzv. VI) pro vstup a výstup dat, inicializaci ADDA, časování, 
IRQ, DMA aj.). Tato knihovna je k dispozici u autora tohoto příspěvku. (Pozn.: spolupráce s Lab 
VIEW je v tomto okamžiku pouze pro variantu ISES-Professíonal). 
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Hardware ISES Professionai + Lab VIEW 

Obr. 1: Grafické programovacf prostfedf Lab VIEW s modulem [SES. VI 

Vzdálené měřeni se soupravou ISES-Professíonal. 

Dalším atraktivní výsledkem spojení ISES a Lab VIEW je možnost realizovat první zkoušky vzdále
ného měření. Se soupravou ISES lze první pokusy vzdálené laboratoře vyzkoušet např. s volně do
stupným programem NetMeeting. A to jednak jako sdílení programu ISES (klasické sdílení progra
mu, avšak v tomto případě máme možnost ovládat nejenom samotný program, ale i hardware 
ISES), nebo velmi zajímavou možnost "vzdálené sdílení pracovní plochy", kdy máme k dispozici 
celý vzdálený počítač (k dispozici jsou všechny programy!) a samozřejmě i ISES. Vzdálená měření 
ve spolupráci s programem NetMeeting jsou možná se všemi variantami systémů ISES (ISES-zá
kladní, ISE5-Professional). 

Plnohodnotné vzdálené měření s možností vlastní tvorby přináší spolupráce hardware ISES
Professional a software Lab VIEW, které podporuje TCP lIP komunikační protokol. Stačí tedy "pou
ze" napsat modul Server.VI a Klient.VI a vzdálené měření je hotovo. Ukázky jsou k dispozici 
u autora článku. 

ISESaLEGO 

Jak se dostalo LEGO do přírodních věd v podobě měřicího systému? LEGO bylo vždy hračkou bez 
počítače a spíše bylo nasměrováno na automatizaci a robotizaci. Nejdříve se objevilo LEGO s pod
porou počítače ve verzi LEGO lnterface model 70455, tzv. 4,5V verze (disponuje 6 výstupy a 2 vstu
py). K dispozici byly motorky, lampy, světelný, teplotní, tlakový a polohový senzor, ovládání pro
gramem LEGO TC Logo, což je varianta jazyka Logo (želví grafika), která je doplněna několika pří
kazy pro ovládání čidel. Programová podpora byla na úrovni "doby kamnné". Tato varianta se již 
nevyrábL V současné době jsou k dispozici systémy Control LAB model 9751 (připojuje se naCOM 
port, má 8 vstupních a 8 výstupních kanálů, programuje se jazykem podobným Logu) a ROBOLAB 
(propojení s počítačem pomocí infračerveného přenosu, má 3 vstupní a 3 výstupní kanály, progra
muje se grafickým programovacím prostředkem). Oba systémy jsou tzv. 9V a mají jiná čidla, než 
prvotní systém. K dispozici jsou tlakový, polohový, teplotní, světelný senzor, motorové jednotky a 
světelné kostky. 

Systém Control LAB má software umožňující graficky prezentovat hodnoty svých čidel. Systém 
Control LAB lze ovládat z programu LEGO Engineer, který lze zdarma doinstalovat, pokud vlast
níte program ROBOLAB nebo tab VIEW. Podoba s programem Lab VIEW je zřejmá na první po
hled. Stejné menu, shodné ovládání. Pouze paleta nástrojů je zaměřena na LEGO senzory a nikoliv 
na zařízení z profesionálních laboratoří. LEGO Engineer je silný programovací nástroj včetně pro
gramových smyček, matematických a logických operací, práce s textem, tabulkou, grafické prezen-
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Hardware ISES Professional + Lab VIEW 

Obr. 1: Grafické programovacf prostfedf Lab VIEW s modulem ISES. VI 

Vzdálené měřen! se soupravou ISES-Professional. 

Dalším atraktivní výsledkem spojení ISES a Lab VIEW je možnost realizovat první zkoušky vzdále
ného měření. Se soupravou ISES lze první pokusy vzdálené laboratoře vyzkoušet např. s volně do
stupným programem NetMeeting. A to jednak jako sdílení programu ISES (klasické sdílení progra
mu, avšak v tomto případě máme možnost ovládat nejenom samotný program, ale i hardware 
ISES), nebo velmi zajímavou možnost "vzdálené sdílení pracovní plochy", kdy máme k dispozici 
celý vzdálený počítač (k dispozici jsou všechny programy!) a samozřejmě i ISES. Vzdálená měření 
ve spolupráci s programem NetMeeting jsou možná se všemi variantami systémů ISES (ISES-zá
kladní, ISES-Professional). 

Plnohodnotné vzdálené měření s možností vlastní tvorby přináší spolupráce hardware ISES
Professional a software Lab VIEW, které podporuje TCP lIP komunikační protokol. Stačí tedy "pou
ze" napsat modul Server.VI a Klient.VI a vzdálené měření je hotovo. Ukázky jsou k dispozici 
u autora článku. 

ISES a LEGO 

Jak se dostalo LEGO do přírodních věd v podobě měřicího systému? LEGO bylo vždy hračkou bez 
počítače a spíše bylo nasměrováno na automatizaci a robotizaci. Nejdříve se objevilo LEGO s pod
porou počítače ve verzi LEGO Interface model 70455, tzv. 4,5V verze (disponuje 6 výstupy a 2 vstu
py). K dispozici byly motorky, lampy, světelný, teplotní, tlakový a polohový senzor, ovládání pro
gramem LEGO Te Logo, což je varianta jazyka Logo (želví grafika), která je doplněna několika pří
kazy pro ovládání čideL Programová podpora byla na úrovní "doby kamnné". Tato varianta se již 
nevyrábí. V současné době jsou k dispozici systémy Control LAB model 9751 (připojuje se na COM 
port, má 8 vstupních a 8 výstupních kanálů, programuje se jazykem podobným Logu) a ROBOLAB 
(propojení s počítačem pomocí infračerveného přenosu, má 3 vstupní a 3 výstupní kanály, progra
muje Se grafickým programovacím prostředkem). Oba systémy jsou tzv. 9V a mají jiná čidla, než 
prvotní systém. K dispozici jsou tlakový, polohový, teplotní, světelný senzor, motorové jednotky a 
světelné kostky. 

Systém Control LAB má software umožňující graficky prezentovat hodnoty svých čidel. Systém 
Control LAB lze ovládat z programu LEGO Engineer, který lze zdarma doinstalovat, pokud vlast
níte program ROBOLAB nebo lab VIEW. Podoba s programem Lab VlEW je zřejmá na první po
hled. Stejné menu, shodné ovládání. Pouze paleta nástrojů je zaměřena na LEGO senzory a nikoliv 
na zařízení z profesionálních laboratoří. LEGO Engineer je silný programovací nástroj včetně pro
gramových smyček, matematických a logických operací, práce s textem, tabulkou, grafické prezen-
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tace vstupů i výsledků, tzv. indikátoru aj. Výsledný produkt tohoto vývojového a programovacího 
prostředí je jakýsi čelní panel sestrojeného ~odelu (obsahuje prvky pro ovládání, indikaci, knoflíky, 
tlačítka, grafy, aj.) na monitoru počítače. Cinnost virtuálního modelu je dána blokovým schématem. 
Tento blokový diagram (program) je tvořen ikonami reprezentujícími jednotlivé ovládací a indikační 
prvky čelního panelu. Zkrátka profesionální program. Pouze senzory jsou slabší stránkou systému 
Control LAB + LEGO Engineer. A právě zde přichází ISES se svými moduly. Stačí je připojit pomocí 
přizpůsobovacího HW členu "ISES-LEGO inlerface" (podrobnosti u autora článku) a máme vý
konný měřicí systém, který má základy v programování a prezentaci z LEGA a senzory ze systému 
ISES. Je třeba si uvědomit, že uživatelská podpora ze strany LEGA je velmi slabá (uživatel si musí 
vše naprogramovat sám), ale je zase velmi flexibilní. 

Systém ROBOLAB je spíše určen pro automatizaci, ale s novou programovou podporou ROBO
LAB Investigator verze 2.0 již představuje měřicí prostředí, které dovede měřit a zobrazovat stav 
čidel do grafu. Tzv. programová kostka je vlastně jednočipovým počítačem, ze kterého programem 
uděláte autonomní měřicí prostředek na úrovni tzv. "dataloggeru". Programová kostka může být 
naprogramována 5 různými programy, které se ručně přepínají. Jednodušší tzv. ROBOLAB Pro
grammer nemá k dispozici indikátory, ~. neumí graficky prezentovat hodnoty čidel, pouze nume
ricky. Není tedy tak vhodný pro měření v laboratořích. A o senzorech opět to samé jako u Control 
LABu. ISES se svými čidly připojenými přes tentýž "ISES-LEGO interface" (podrobnosti u autora 
článku) vám z "hračky" udělá měřicí systém. 

Ve srovnání vychází program LEGO Engineer jako daleko výkonnější, avšak složitější, ROBOLAB 
lnvestigator jako snazší a jednodušší. 

Obr. 2: Grafický výstup při měřeni v prostředí ROBOLAB lnvestigator 

Závěr: Nová kategorie ICT - Laboratorní Studio 1M iSES 

Sečteno a podtrženo. ISES, Lab VIEW, LEGO nám pokrývají potřeby měřicích systémů na všech 
úrovních škol. Integrují v sobě požadavky na měřicí systém otevřený, ale i jednoduchý a uživatelsky 
pohodlný. Modulární systém čidel je jednotný. Zkusme k tomuto modulárnímu systému hardwaru, 
softwaru, teachwaru přidat současné informační a komunikační technologie s Internetem, WWW, 
HTML, TCP lIP, multimédii, OLE objekty aj. 
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Veletrh nápad" učiteM fyziky 
Sečteno a podtrženo - máme novou technologii v ICT - Laboratornl Studio™ iSES (internetové 
Školní Experimentální Studio). Čtenář nechť odliší systém ISBS (Inteligentní Školní Experimentální 
Systém) a studio iSES. 

Začneme hezky od zdola. Experimentální aparatura je napojena prostřednictvím hardwaru měřicí
ho systému ISES (Intelligent School Experimental System). Měřicí počítač je zapojen do globální 
sítě Internet (a to nejenom pro vzdálená mlfenf ISES-remote), hlavní pupeční šňůra z Laboratorního 
Studia™ vede samozřejmě ke zdrojům in/ormae(, vyhledávačům, komunikačn{m technologifm (E-mail, 
konference, WWW, FTP, ... ) - ať v tom nejsme sami a máme se kde poradit. Pro konkrétní přínos 
v laboratořích jsou k dispozici zdroje informaci (angl. site) o problematice, o aparatuře, zkrátka 
o všem. Pro náš měřicí systém ISES jsme zavedli ISES-Site, kde jsou k dispozici technické, softwa
rové, teachwarové, komerční informace, odkazy na další zdroje, downloady, hot line aj. Zkrátka 
standardní informace, ale především veškeré novinky, které se touto cestou dostanou nejrychleji 
k uživateli. 

Nyní zkusme celou záležitost s Internetem nasměrovat k laboratořím. Součástí ISES-Site je ISES Lab 
Centrum - zdroj experimentů. Je to jednak databanka známých experimentů z textových manuálů, dále 
pak nově sbírka speciálnfch laboratornlch úloh ze stfednfch §kol (včetně bohatých doprovodných mate
riálů) a konečně jsou zde zajfmavé experimenty, demonstrující nové možnosti programu ISESWIN. 
Všechny experiJ;p.enty jsou "jako živé". Uživatel si tyto experimenty může stáhnout (pouhé poťukání 
na ikoně aktivuje svůj lokální ISES). Pokud má též hardware lSES, může si daný experiment sám 
provést, modifikovat, porovnat se stáhnutým aj. Všechny tyto informace budou do konce roku 2000 
k dispozici na novém laboratorním serveru http://ises.karlov.mff.cunLcz, resp. pracovně na 
http://KDT-12.karlov.mff.cuni.cz nonstop. Navštivte nás a přidejte se k tvůrcům laboratorních 
úloh. 
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PC-IN/OUT, Praha, 1996, 206 s. 

[3] Lustig F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, In. Konference Didln
fo 2000, Bánská Bystrica 2.-3. marec 2000, v tisku. 

RNDr. František Lustig, CSC., KDF, MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2, ČR 

E-mail: FL@plkmH.cunLcz 

162 

Veletrh nápadů učiteM fyziky 
Sečteno a podtrženo - máme novou technologii v ICT - Laboratorni Studio lM iSES (internetové 
Školní Experimentální Studio). Čtenář nechť odliší systém ISES (Inteligentní Školní Experimentální 
Systém) a studio iSES. 

Začneme hezky od zdola. Experimentální aparatura je napojena prostřednictvim hardwaru měřicí
ho systému ISES (Intelligent School Experimental System). Měřicí počítač je zapojen do globální 
sítě Internet (a to nejenom pro vzdálená mlřenf ISES-remote), hlavní pupeční šňůra z Laboratorního 
Studia™ vede samozřejmě ke zdrojům informaci, vyhledávačům, komunikačn(m technologifm (E-mail, 
konference, WWW, FTP, ... ) - ať v tom nejsme sami a máme se kde poradit. Pro konkrétní přínos 
v laboratořích jsou k dispozici zdroje informaci (ang!. site) o problematice, o aparatuře, zkrátka 
o všem. Pro náš měřicí systém ISES jsme zavedli ISES-Site, kde jsou k dispozici technické, softwa
rové, teachwarové, komerční informace, odkazy na další zdroje, downloady, hot line aj. Zkrátka 
standardní informace, ale předevšim veškeré novinky, které se touto cestou dostanou nejrychleji 
k uživateli. 

Nyní zkusme celou záležitost s Internetem nasměrovat k laboratořím. Součásti ISES-Site je ISES Lab 
Centrum - zdroj experimentů. Je to jednak databanka známých experimentů z textových manuálů, dále 
pak nově sbírka speciálnfch laboratorních úloh ze stfednfch škol (včetně bohatých doprovodných mate
riálů) a konečně jsou zde zajfmavé experimenty, demonstrující nové možnosti programu ISESWIN. 
Všechny experiJ;p.enty jsou "jako živé". Uživatel si tyto experimenty může stáhnout (pouhé poťukání 
na ikoně aktivuje svůj lokální ISES). Pokud má též hardware ISES, může si daný experiment sám 
provést, modifikovat, porovnat se stáhnutým aj. Všechny tyto informace budou do konce roku 2000 
k dispozici na novém laboratornim serveru htt.p://ises.karlov.mff.cunLcz, resp. pracovně na 
htt.p:/IKDT-12.karlov.mff.cunLcz nonstop. Navštivte nás a přidejte se k tvůrcům laboratorních 
úloh. 

Literatura 

[lJ Lustig F., Lustigová Z., Vlášek P.: ISES - příručka k soupravě Školní experimentální systém, 
Učební pomůcky PC-IN/OUT, Praha, 1992, 107 s. 

[2] Pácal 1., Lustig F.: ISES - WIN, příručka k programu ISES-WIN, Mentar + Učební pomůcky 
PC-IN/OUT, Praha, 1996, 206 s. 

[3] Lustig F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, In. Konference Didln
fo 2000, Bánská Bystrica 2.-3. marec 2000, v tisku. 

RNDr. František Lustig, CSc., KDF, MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2, ČR 

E-mail: FL@plk.mff.cunLcz 

162 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Carnot a 5tlrllng 
Jan Kuchaf, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK, Praha 

Se jménem Sadi Carnot se studenti gymnázii setkají ve fyzice v druhém ročníku v kapitole kruhový 
děj. Bohužel je jim s jeho jménem spojen ideální kruhový děj, jehož význam je velký, ale možnost 
pochopit jeho výjimečnost je s poznatky, které mají k dispozici, velmi malá. Znají totiž pouze závis
lost tlaku na objemu, v níž je možno ukázat vykonanou nebo přijatou mechanickou práci plynem 
v kruhovém ději. Potíž je v tom, že typické kruhové děje (např. Carnotův, Ottův, Dieselův, Sabatův, 
Braytonův, Humphreyův) znázorněné v této závislosti příliš nepřesvědčí o tom, který z nich má 
v daných parametrech vyšší účinnost. Další možností je jednotlivé kruhové děje propočítat se stu
denty, ale nejedná se o výpočty tak triviální, které by lehce zvládla většina studentů. Navíc je nutné 
u některých dějů zavádět technické parametry, např. kompresní poměr, což celou situaci dále kom
plikuje. Zásadním nedostatkem tohoto přístupu je fakt, že se žáci nemohou přesvědčit o tom, že 
jsme vyčerpali všechny možnosti v hledáni nejúčinnějšího kruhového děje. 

Proto jsem při výuce použil místo závislosti pV závislost, v níž bude figurovat teplota. To je logické 
zejména proto, že kruhový děj je prezentován jako děj v tepelném stroji, který má kontakt s ohříva
čem s teplotou T2 a chladičem s teplotou 1). V praxi samozřejmě taková závislost existuje (druhou 

veličinou je entropie), ale pro studenty je neprůhledná. Celý problém jsem uvedl tak, že si vytvoří
me šikovnou závislost teploty na nějaké neznámé veličině, aby plocha pod čárou teploty vyjadřo
vala přijaté nebo odevzdané teplo plynem. Účelově zavedená veličina je podílem tohoto tepla a ter
modynamické teploty a víc se o jejím významu nebudeme zmiňovat. 
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Veletrh nápadu učite!ií fyziky 
Dalším krokem je propojení průběhu kruhového cyklu v této závislosti s představou činnosti ideál
ního stroje, Proto jsem vytvořil virtuální model Carnotova stroje, který je zobrazován hned vedle 

závislosti T( ~). 
Z animovaného běhu virtuáhlího Carnotova motoru je patrná jeho nereálnost, protože se během 
cyklu diametrálně mění jeho vlastnosti: při adiabatických změnách se předpokládá dokonalá tepelná 
izolace od okolí (simulováno obalením válce izolačním pláštěm) a při izotermických změnách nao
pak dokonalé sdílení tepla s ohřívačem nebo chladičem, Nejvyšší účinnost cyklu mezi teplotami Tl 

a T2 je patrná na první pohled z konečného obrázku (nahoře) bez jakýchkoli výpočtů, protože tmav
ší obrazec (představuje teplo přeměněné v mechanickou práci) zcela dokonale vyplňuje prostor me
zi teplotami a jakýkoliv jiný zkosený či zakřivený obrazec (izobarická nebo izochorická změna sta-

vu) v daném rámci T2 ( !1i) musí mít plochu přirozeně menší. Z grafické závislosti je pak možno 

velmi snadno vyvodit vztah známý z učebnice pro tepelnou účinnost Carnotova kruhového děje: 

( !1Q I1Q) 
T2'y-Tl'Y,I1Q=(TrTl) 

~= ~ T ~ 

takže mu mohou studenti porozumět a nemusí se ho jen učit nazpaměť. 

Anglický kněz Robert Stirling přišel v roce 1816 s myšlenkou teplovzdušného motoru, který podob
ně jako Carnotův stroj pracuje se stálým množstvím plynu, který se střídavě ohřívá a ochlazuje 
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přemisťováním plynu izochorickou změnou mezi ohřívanou částí válce s teplotou T2 a ochlazova
nou částí válce s teplotou Tl. K tomu slouží objemný distribuční píst, jímž může plyn procházet na 
jednu nebo druhou stranu pístu. Pracovní píst je v horní části válce. Pro srovnání je možno simulo-

vat běh virtuálního Stirlingova motoru včetně závislosti T( ~) podobně jako u Carnotova motoru. 

Z posledního obrázku je patrné při srovnání s Carnotovým cyklem, že nahrazení adiabatických 
změn izochorickými vedlo ke zhoršení tepelné účinnosti Stirlingova cyklu v daném rámci teplot T2 , 

Tl a LlQff. Nicméně Stirlingův motor skutečně pracoval a v 1. polovině 19. století často nahrazoval 
parní stroj, protože neměl kotel, který by mohl explodovat (často se mu však propálil válec - žáru
vzdorné oceli tehdy neměli). 

Principiální vlastností Stirlingova cyklu je schopnost pracovat i v obráceném režimu, takže z motoru 
se pouhou změnou smyslu otáčení stává chladicí stroj (samozřejmě i se změnou teplot částí válce 
běžnou v chladicí technice). 

Tepelná účinnost cyklu se dá zvýšit tím, že sdílené teplo při izochorických změnách (na druhém a 
čtvrtém obrázku) je stejné, takže použitím dokonalé regenerace bychom jej nemuseli ze systému 
odvádět (čtvrtý obrázek), ale znovu použít při ohřevu plynu (druhý obrázek). Tím by se izochorické 
změny staly adiabatickými a tepelná účinnost by se rovnala Carnotovu cyklu. Protože sdílení tepla 
mezi plynem a regenerátorem (např. zabudovaným v distribučním pístu) bez tepelného spádu není 
možné, účinnost Carnotova cyklu je výjimečná. 

Regenerace se u reálných Stirlingových strojů používá k velmi výraznému zvýšení účinnosti. Tepel
ná účinnost zkušebních motorů dosahovala až 42 %, ale jejich složitost byla značná ve srovnání se 
spalovacími motory. Bouhužel není ekonomická motivace ve vývoji pokračovat. Uplatnění nachází 
Stirlingův cyklus ve strojích na zkapalňování plynů. 

Že Stirlingův stroj skutečně pracuje, bylo ukázáno na demonstračním motoru firmy Leybold 
s elektrickým ohřevem a vodním chlazením (na obrázku je průřez motorem z firemního manuálu 

r k učební pomůcce). 

r---------------------------------~ 

3 

Fig. 2: Construction of the hot air engine, 
scheDlatic diagram (1: "1Iorking piaton; 
2: Displacer; 3: Regenerator) 
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GPS ve škole 
Jifí Dolejšf, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK, Praha 

Dříve než začnu mluvit o jednom technickém zařízení, které fascinuje mne a podle mnoha příznak1'l 
nejen mne, cítím potřebu vyjádřit několik názoru na výuku fyziky obecněji. Podle mého názoru při
nesla zatím fyzika lidstvu pochopení mnohých přírodních zákonitostí, které se osvědčily v každo
denním životě a které přispěly ke konstrukci technických zařízení, vyskytujících se dnes běžně ko
lem nás. Jiné fyzikální poznatky jsou ale za hranicemi všední zkušenosti a jejich aplikace je 
v nedohlednu, zato však napřfklad pomáhají pochopit, jak se vyvíjí vesmír. Toto vše se podle mne 
musí objevit ve výuce fyziky na jakémkoli stupni a jakékoli úrovni, jen složitost výkladu, popisu i 
experimentt'l se úrovni žáků přizpůsobit musí. Fyzika vypadá jako otravná a obtížná nauka tehdy, 
je-li prezentována školometským zpt'lsobem lpějícím hlavně na poznatdch a vzorečcích. Stále četněj
ší zkušenosti naše i zahraniční však ukazují, že fyziku lze učit i daleko aktivněji a dávat žákům zažít 
vlastní radost z poznávání. Ostatně Veletrh nápadů je právě setkáním podobně smýšlejících indivi
duL 

Chci zd1'lraznit, že podle mého názoru do fyziky ve škole patří jak troška poznatk1'l a drezury 
s pojmy a vzorečky, tak jednoduché i složitější experimenty, jistá informace o tom, čím a jak se za
bývá fyzika dnes, a praktické předvádění fyzikova pohledu na věci kolem nás. S potěšením ze spo
lupráce s kolegy Rojkem, Kuchařem a Mandíkovou nad učebnicemi Fyzika kolem nás (viz 
http://hp02.troja.mff.cunLcz/-dolejsi/fkn/FKN.htm) si dovolím. tvrdit, že všechny tyto aspekty 
jsme do jisté míry pojednali. Současně chci říci, že za neúčelné považuji nejen ignorování některého 
z těchto aspektt'l, ale současně vyzdvižení jednoho na úkor ostatních. Já se vás v tomto příspěvku 
pokusím přesvědčit, že GPS jako jeden z výdobytkťt moderních technologií postupně se objevujících 
kolem nás je nejen užitečnou pomťtckou pro mnohé aktivity, ale i skvělou fyzikální pom1'lckou. 

GPS je zkratka pro Global Positioning System, neboli globální systém pro určováni polohy na Zemi, 
vyvinutý především pro vojenské účely USA. Tento systém ovšem od začátku dovoluje i civilní vy
užití, až donedávna ale záměrně znepřesňované (takže praktická přesnost byla na úrovni desí
tek metrt'l). Tato záměrná degradace signálu ("Selective 
Availability") byla vypnuta 2. května 2000, čímž se stalo, že 
malá krabička, která se vejde do kapsy, vám dovolí určení 
polohy kdekoli na zeměkouli s přesností prakticky jedno
tek metrt'l. Dosavadní použití systému sahá od orientace při 
turistice, horolezení, jachtingu a dalších aktivitách ve volné 
přírodě přes navigační systémy pro auta po navigaci komerč
ních letadel. GPS poskytuje díky podstatě své funkce také 
přesný čas (na desítky nanosekund), což se začíná používat 
například pro časování komunikačních systémťt i vědeckých 
experimentt'l. Lze očekávat, že zvýšená přesnost povede ke 
značnému zvýšení užitečnosti, většímu rozšíření a tím také 
zlevnění přijímačťt, tak jako se to stalo s počítači a mobilními 
telefony. 

Zainteresovaný horolezec, navnaděný například článkem 
v Montaně (zvláště číslo Montana plus, jaro-léto 2000, stránka 
časopisu viz http://www.montana.cz) vyběhne napřI1dad do 
prodejny HUDYsportu (http://www.hudy.cz). za necelých 
11 tisíc Kč (kdyby žil jinde, tak za 150 USD) si přinese krabici, 
vyndá onu magickou škatulku se jménem Magellan GPS 315 (popis viz například 

http://www.navigacegps.cz/GPS315.HIM). strčí do ní dvě tužkové baterky, na volném prostran
ství zapne, a za chvilku má souřadnice svého místa. Poznamená-li si do GPS změřené souřadnice 
svého stanu, pak k němu trefí za libovolné mlhy a vánice. Houbař m1'lže pomocí GPS sklízet osvěd
čená místa v hlubokém lese tak spolehlivě, jako by v témž lese Jeníčei< s Mařenkou beznadějně za-
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lem nás. Jiné fyzikální poznatky jsou ale za hranicemi všední zkušenosti a jejich aplikace je 
v nedohlednu, zato však například pomáhají pochopit, jak se vyvíjí vesmír, Toto vše se podle mne 
musí objevit ve výuce fyziky na jakémkoli stupni a jakékoli úrovni, jen složitost výkladu, popisu i 
experimentů se úrovni žáků přizp1'lsobit musí. Fyzika vypadá jako otravná a obtížná nauka tehdy, 
je-li prezentována školometským zpllsobem lpějícím hlavně na poznatcích a vzorečcích, Stále četněj
ší zkušenosti naše i zahraniční však ukazují, že fyziku lze učit i daleko aktivněji a dávat žákilln zažít 
vlastní radost z poznávání. Ostatně Veletrh nápadů je právě setkáním podobně smýšlejících indivi
duí. 

Chci zd1'lraznit, že podle mého názoru do fyziky ve škole patří jak troška poznatk1'l a drezury 
s pojmy a vzorečky, tak jednoduché i složitější experimenty, jistá informace o tom, čím a jak se za
bývá fyzika dnes, a praktické předvádění fyzikova pohledu na věci kolem nás. S potěšením ze spo
lupráce s kolegy Rojkem, Kuchařem a Mandíkovou nad učebnicemi Fyzika kolem nás (viz 
http://hp02.troja.mff.cuni.cz/-dolejsi/fkn/FKN.htm) si dovolím tvrdit, že všechny tyto aspekty 
jsme do jisté míry pojednali. Současně chci říci, že za neúčelné považuji nejen ignorování některého 
z těchto aspektů, ale současně vyzdvižení jednoho na úkor ostatních. Já se vás v tomto příspěvku 
pokusím přesvědčit, že GPS jako jeden z výdobytk1'l moderních technologií postupně se objevujících 
kolem nás je nejen užitečnou pomftckou pro mnohé aktivity, ale i skvělou fyzikální pomftckou. 

GPS je zkratka pro Global Positioning System, neboli globální systém pro určováni polohy na Zemi, 
vyvinutý především pro vojenské účely USA. Tento systém ovšem od začátku dovoluje i civilní vy
užití, až donedávna ale záměrně znepřesňované (takže praktická přesnost byla na úrovni desí
tek metrt'l). Tato záměrná degradace signálu ("Selective 
Availability") byla vypnuta 2. května 2000, čímž se stalo, že 
malá krabička, která se vejde do kapsy, vám dovolí určení 
polohy kdekoli na zeměkouli s přesností prakticky jedno
tek metru. Dosavadní použití systému sahá od orientace při 
turistice, horolezení, jachtingu a dalších aktivitách ve volné 
přírodě přes navigační systémy pro auta po navigaci komerč
ních letadel. GPS poskytuje díky podstatě své funkce také 
přesný čas (na desítky nanosekund), což se začíná používat 
například pro časování komunikačních systémů i vědeckých 
experimentů. Lze očekávat, že zvýšená přesnost povede ke 
značnému zvýšení užitečnosti, většímu rozšíření a tím také 
zlevnění přijímačft, tak jako se to stalo s počítači a mobilními 
telefony. 

Zainteresovaný horolezec, navnaděný například článkem 

v Montaně (zvláště číslo Montana plus, jaro-léto 2000, stránka 
časopisu viz http://www.montana.cz) vyběhne napřI1dad do 
prodejny HUDYsportu (http://www.hudy.cz). za necelých 
11 tisíc Kč (kdyby žil jinde, tak za 150 USD) si přinese krabici, 
vyndá onu magickou škatulku se jménem Magellan GPS 315 (popis viz například 

http://www.navigacegps.cz/GPS315.HIM). strčí do ní dvě tužkové baterky, na volném prostran
ství zapne, a za chvilku má souřadnice svého místa. Poznamená-li si do GPS změřené souřadnice 
svého stanu, pak k němu trefí za libovolné mlhy a vánice. Houbař m1'lže pomocí GPS sklízet osvěd
čená místa v hlubokém lese tak spolehlivě, jako by v témž lese Jeníček s Mařenkou beznadějně za-

166 



Veletrh nápadů učíte/ú fyziky 

bloudili. K tornu všemu nepotřebuje vědět o funkci systému skoro nic, na magické škatulce je jen 
pár čudlíků a displejík, pochopila by to asi i většina politiků. I když se uživatel o nic dalšího příliš 
nezajímá, zcela mímochodem se důvěrně seznámí s významem zeměpisné délky a šířky, protože to 
už není látka ze zeměpisu, ale čísla, která udávají polohu hospody nebo auta zaparkovaného v lese. 
Nechá-li zapnutou GPS v autě nebo u okna v autobusu nebo vlaku, vidí nejen kudy vlak jede, ale je 
například příjemně šokován zjištěním, že rychlík mezi Pardubicemi a Kolínem jede rychlostí 
130 km/ho Souřadnice a rychlost dostávají smysl, protože se dají jednoduše a dostatečně přesně 
změřit. Žák, který si musí na memorovat, co je trajektorie pohybu, to sice udělá, ale ono magické 
slovo asi pro něj mnoho obsahu nemá. Dítě, které si podle návodu na začátku II. dílu Fyziky kolem 
nás položí na list papíru hlemýždě a v pravidelných intervalech označí jeho polohu, či se jen podívá 
na uslintanou stopu, má o trajektorii jasnou představu. Kdokoli se jednou projde se zapnutou gps
kou (čti džípíeskou) a podívá na příslušné zobrazení na displeji, má tuto představu také. Dovolím si 
to ilustrovat na cestě od stanice metra Nádraží Holešovice k trojské budově MFF UK. Na displejíku 
je vidět něco jako na mém schématickém obrázku, srovnejte to s naším návodem, jak se dostat na 
fakultu (podrobněji ho uvidíte na stránkách http://nc25.troja.mff.cuni.cz/iso-8859-2/Default.htrnL 
budete-li hledat naši adresu). 

Troufám si tvrdit, že každý fyzik a většina normálních lidí několik okamžiků poté, co vidí 
GPS pracovat, se začnou ptát na to, JAK to funguje. To se standardnímu uživateli v návodech 
k použití i praktických příručkách moc nevnucuje. Ale většina fyziků i ostatních lidí dokáže do 
okénka Altavisty naklepat heslo "gps" a záhy se například dostat na adresu 
http://www.navcen.uscg.mil/gps. stáhnout si soubor gpsuser. pdf a získat tak zevrubnou úvod
ní informaci. Troufám si tvrdit, že značné procento lidí, třímající onu magickou krabičku v ruce, je 
poněkud zasažena, uvědomí-Ii si skutečnost, že znají svou polohu na pár metrů díky družicím 
20 200 km nad zemským povrchem (ony družice se vám stanou důvěrně blízké, když na displejíku 
vidíte čísla těch, které máte momentálně v dohledu, a intenzitu jejich signálu). Polohy družic dosta
nou jasný význam tehdy, když zjistíte, že je stíníte vlastním tělem, a když graf síly signálu živě rea
guje na zatáčení vlaku. Má-li GPS v ruce fyzik, pak může okomentoval dráhu satelitů a ilustrovat, 
že oběžná doba 12 hodin koresponduje s výškou tak, jak už dávno vyslovil jeden klasik. Ví-Ii, že 
dráhy mají sklon 55 o vzhledem k rovníku a že satelity jsou rozmístěny po 4 v šesti rovinách, dokáže 
předvídat jejich pohyb na obloze či displejíku GPS. Stínění satelitů fyzik samozřejmě okomentuje 
v souvislosti s frekvencí signálu 1 575 MHz či vlnovou délkou necelých dvacet centimetrů. Zarytý 
fyzik si také všimne průběhu signálu za kandelábrem a tiše či nahlas se raduje z povyskočení sig
nálu uprostřed stínu. Leckdo také začne uvažovat nad tím, že onen signál je spíše nic, jestliže sate
lity vysílají s výkonem 50 W při dané vzdálenosti. Signál je opravdu schován v šumu a chce to rafi
novanou, ale pochopitelnou techniku, aby bylo možné jej dekódovat. A ono vlastní určení polohy je 
vlastně jednoduché - ze změřeného času letu radiového signálu od tří satelitů se spočte poloha na 
Zemi se zadanou nadmořskou výškou, se signálem od čtyř satelitů se určí i výška. Ne 
tak jednoduchá je konstrukce atomových hodin, které s přesností nanosekund na satelitech pracují. 
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Vnímavý člověk v souvislosti s GPS začne přemýšlet možná i o dalších otázkách: Není to degradace 
člověka, hledat houby v lese pomocí vesmírné technologie? Není příliš riskantní letět v letadle, jehož 
poloha je určována primárně GPS, tedy systémem, na jehož "vypínači" drží ruku nějaký voják (i 
když teď koaliční) v Colorado Springs? Nejsou předcházející otázky nepodstatné, když zavoláte 
vrtulník záchranné služby a ten přistává, řízen pomocí GPS, přesně na místo, které jste mu určili 
pomocí GPS a kde právě skoro umírá někdo vám blízký? Myslím si, že vedení diskusí se žáky 
o otázkách, na které neexistují jednoduché odpovědi, je také úkolem školy, i když ani to není zaru
čená prevence omezenosti některých žákó. poté, co dospějí. 

Učiteli fyziky se dostává v podobě GPS do ruky mnohostranná pomůcka, která fyziku trochu vyvá
d! od vozíčkové dráhy a tabule ven ke sledování pohybu "normálních" objektů, například doprav
ních prostředků. Po chvíli ovšem fyziku opět přivádí k tabuli, aby se vysvětlila hromada vzniklých 
otázek. A to nemluvíme o tom, že většinu současných modelů lze pnpojit k počítači a tak například 
tvont vlastní mapu nebo si naopak do GPS nahrát souřadnice zajímavých bodó. (každý si nahraje ty 
body, které jsou pro něj zajímavé). GPS ve škále ekonomických možností našich škol nestojí nejmé
ně. Na druhé straně stojí jen dvakrát víc než laciný mobil a méně než drahý. Stojí méně než polovi
nu počítače, méně než mnoho rafinovaných, krásných, ale jednoúčelových fyzikálních pomůcek. 
Můžete si také klást otázku, čím a za kolik žáky pro fyziku zaujmout. 

Začnete-li se starat o to, kde GPS koupit, jaký model a za kolik, opět se vyplatí podívat se na inter
net. Samozřejmě společností vyrábějících tyto chytré krabičky je více, jmenuji jen několik: 

Magellan (http://www.magellangps.com). 

Garmin (http://www.garmin.com/). 

Trimble (http://www.trimble.com/index.htm) •.... 

Informace najdete i v češtině, například recenze (viz http://beta.mobil.cz/gps/index.html) GPS315, 
kterou jsem koupil já, stránky českých firem: Vladimír Štádler: 

Navigace: 

GPS (http://www.navigacegps.cz/). 

Geodézie (http://www.g.eodezie.cz/lnformace/GPS. him!), 

DD-Amtek (http://www.online.cz/dd/amtek/gps/default.htm). 

stránky cyklistů (http://www.kolo.cz/mtbserver/Biketech/GPS/GPS.htm). 

pilotů (http://www.vztlak.cz/prisl/ gps_mobil.html), ... 

Hledat informace na internetu je (nejen) v případě GPS optimální, protože vývoj situace je relativně 
rychlý. 

Konkrétní příklady školského užití GPS budeme zkoušet, zprávy snad časem najdete i na mé stránce 
http://hp02.troja.mff.cunLcz/ -dolejsi/ dolejsi.html. 
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poloha je určována primárně GPS, tedy systémem, na jehož "vypínači" drží ruku nějaký voják (i 
když teď koaliční) v Colorado Springs? Nejsou předcházející otázky nepodstatné, když zavoláte 
vrtulník záchranné služby a ten přistává, řízen pomocí GPS, přesně na místo, které jste mu určili 
pomocí GPS a kde právě skoro umírá někdo vám blízký? Myslím si, že vedení diskusí se žáky 
o otázkách, na které neexistují jednoduché odpovědi, je také úkolem školy, i když ani to není zaru
čená prevence omezenosti některých žálru poté, co dospějí. 

Učiteli fyziky se dostává v podobě GPS do ruky mnohostranná pomt'lcka, která fyziku trochu vyvá
dí od vozíčkové dráhy a tabule ven ke sledování pohybu "normálních" objektt'l, například doprav
ních prostředkť:!. Po chvíli ovšem fyziku opět přivádí k tabuli, aby se vysvětlila hromada vzniklých 
otázek. A to nemluvíme o tom, že většinu současných modelťllze připojit k počítači a tak například 
tvořit vlastní mapu nebo si naopak do GPS nahrát souřadnice zajímavých bodť:! (každý si nahraje ty 
body, které jsou pro něj zajímavé). GPS ve škále ekonomických možností našich škol nestojí nejmé
ně. Na druhé straně stojí jen dvakrát víc než laciný mobil a méně než drahý. Stojí méně než polovi
nu počítače, méně než mnoho rafinovaných, krásných, ale jednoúčelových fyzikálních pomt'lcek. 
Mt'1žete si také klást otázku, čím a za kolik žáky pro fyziku zaujmout 

Začnete-Ii se starat o to, kde GPS koupit, jaký model a za kolik, opět se vyplatí podívat se na inter
net. Samozřejmě společností vyrábějících tyto chytré krabičky je více, jmenuji jen několik: 

Magellan (http://www.magellangps.com). 

Garmin (http://www.garmin.com/). 

Trimble (http://www.trimble.com/index.htm) ..... 

Informace najdete i v češtině, například recenze (viz http://beta.mobil.cz/gps/index.html) GPS315, 
kterou jsem koupil já, stránky českých firem: Vladimír Štádler: 

Navigace: 

GPS (http://www.navigacegps.cz/). 

Geodézie (http://www.g.eodezie.cz/lnformace/GPS.html). 

DD-Amtek (http://www.online.cz/dd/amtek/gps/default.htm). 

stránky cyklistt'l (http://www.kolo.cz/mtbserver/Biketech/GPS/GPS.htm). 

pilott'l (http://www.vztlak.cz/prisl/ gps_mobil.html), ... 

Hledat informace na internetu je (nejen) v případě GPS optimální, protože vývoj situace je relativně 
rychlý. 

Konkrétní příklady školského užití GPS budeme zkoušet, zprávy snad časem najdete i na mé stránce 
http://hp02.troja.mff.cunLcz/ -dolejsi/ dolejsi.html. 
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Indikátor tl měřli elektrického náboje 
Peter Žilavý, Matematicko-fyzikálnf fakulta UK Praha 

Veletrh nápad"" učiteUi fyziky 

Nedílnou součástí fyzikálních pokusfl z elektrostatiky je indikace a měření elektrického náboje. 
K indikaci náboje se často používá elektroskop (elektrometr) založený na vzájemném odpuzování 
souhlasně nabitých částí. Jeho výhodou je, že je elektricky nezničitelný. Jeho nevýhodou je poměrně 
jemná mechanická konstrukce, malá citlivost a to, že nedává informaci o znaménku náboje. Výchyl
ka ručičky je úměrná potenciálu elektrody elektrometru, neměří tedy přímo náboj, který nese 
zkoumané těleso. Uvedené nedostatky řeší elektronická náhrada elektroskopu - indikátor a měřič 
elektrického náboje. Popisovaný přístroj indikuje znaménko náboje (s nastavitelným prahem indika
ce - červená a modrá LED) a po připojení k demonstračnímu voltmetru slouží i jako měřič elektric
kého náboje. Díky velké citlivosti přístroje mťtžeme (na rozdíl od klasického elektroskopu) v základ
ních pokusech z elektrostatiky indikovat a určit znaménko náboje, např. liščího ohonu při tření ebo
nitové tyče. 

Princip měření elektrického náboje: 

Jeden z možných principťt měření elektrického náboje ukazuje obr. L Předpokládejme, že máme 
nabité kovové těleso např. nábojem záporného znaménka. Připojme nyní k němu přes rezistor R 

l. 2. 3. 

oo~ 
1~ o c:L~~. - -

c~ 
Obr. 1 

o odporu desítek kiloohmťt vybitý kondenzátor C (řádově 1 !tF) , jehož druhá elektroda je vodivě 
spojena se zemí. Rozdíl potenciálu nabitého tělesa vťtči zemi a potenciálu neuzemněné elektrody (na 
počátku je stejný jako potenciál země) kondenzátoru způsobí přesun náboje z nabitého tělesa na tuto 
elektrodu a díky elektrostatické indukci i přesun náboje opačného znaménka ze země na uzemně
nou elektrodu - kondenzátor se nabije. Přitom se potenciál původně nabitého tělesa vyrovná 

Pfepěťová 
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fl potendálem neuzemněné elektrody kondenzátoru. Za předpokladu, že kapacita kondenzátoru 
bude mnohonásobně větší než kapacita nabitého tělesa (kapacita koule o průměru 5 cm je přibližně 
3 pF), změna napětí na kondenzátoru bude zanedbatelná vůči změně potenciálu tělesa - těleso ode-
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Veletrh nápad" učitelů fyziky 
vzdá prakticky všechen svůj náboj kondenzátoru. Pokud nyní změříme napětí U na kondenzátoru 
ideálním voltmetrem (nekonečný vnitřní odpor), jsme schopni ze vztahu Q = C· U určit velikost i 
znaménko náboje, který neslo nabité těleso. Technický problém spočívá v měření napětí voltmetrem 
("slušný" voltmetr s vnitřním odporem 10 Mn vybíjí kondenzátor o kapacitě 1 f.l.F s časovou kon
stantou 10 s) a díky setrvačnosti měřicího přístroje neodečteme přesně počáteční hodnotu napětí. 

Praktická realizace vychází z uvedeného principu. Základní části měřiče (viz obr. 2) tvoří měřicí 

kondenzátor, napěťový zesilovač s velmi vysokým vstupním odporem (řádově 1012 n) a kompará
tory s nastavitelným prahem překlopeni. Principiální součástí měřiče je dlouhý rezistor na vstupu 
představující místo v elektrickém obvodu, na kterém se v okamžiku připojení přístroje k nabitému 
tělesu objeví napětí rovné potenciálu tohoto tělesa (i několik desítek kVl . Jeho hodnota v součinu 
s hodnotou měřícího kondenzátoru udává časovou konstantu, s jakou se náboj přenáší z tělesa do 
kondenzátoru. Důležitou vlastností indikátoru a měřiče náboje z hlediska jeho použitelnosti ve škole 
je jeho odolnost vůči přepětí" proto je opatřen účinnou přepěťovou ochranou nevybíjející měřicí 
kondenzátor (výchylka měřicího přístroje neklesá). Přístroj snáší opakovaný přímý dotek i přeskok 
jisker z nabité koule velkého školního van de Graafova generátoru, stejně jako i přímý dotek školní
ho vysokonapěťového zdroje 10 kV. Přístroj je v provedení do ruky napájen 9V destičkovou baterií, 
ve stolním provedení je napájen standardním nestabHizovaným síťovým adaptérem 9-12 V. Součást! 
přístroje je tlačítko na vybíjení měřicího kondenzátoru. 

V případě zájmu o hotový indikátor a měřič elektrického náboje, případně jeho stavbu, kontaktujte 
prosím autora: 

Peter ŽHavý, EXACT, Vítkova 1007, 390 01 Tábor 

lir 0361/251458, 0602/822831, 

případně na adrese KDF MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

Ir 02/21911204, 21911233. 

Provedeme taktéž opravy a úpravy elektronických přístrojó' a pomó'cek používaných při výuce fyzi
ky na všech typech škol. 
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Iři fousaté experimenty (5 Inovaci) 

Milan Rajko, Matematicka-fyzikální fakulta 
UK, Praha 

Ve starých školních kabinetech je možné najít 
historické pomucky i pro výuku akustiky, které 
puvabně ukazují některé z vlastností zvukových 
vln, a to zpusobem didakticky přesvědčivějším 
než pomucky moderní. 

Jednou z takových pomucek je Konigova píšťala, 
která je na obrázku 1. Její puvodní zpusob použití 
je zřejmý. Vstup Á- je připojen na plynový ko
hout, vstupem (iJ postupují zvukové vlny, např. 
od ladičky, k tenounké slídové membráně, která 
odděluje v rozšířené části píšťaly část vzduchovou 
a plynovou. Malý plamínek na výstupu plynové 
trubičky (j' indikuje tlakové změny plynu, vyvo
lané zvukovou vlnou. 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Obr. 1 Konigova píšťala 

Změny délky plamínku ovšem probíhají příliš rychle, než aby byly postřehnutelné prostým pozoro
váním. Lze je ale časově rozvinout 
pomocí rotujícího zrcadla a získat tak 
pohled (viz obr. 2), který přesvědčivě 
ukazuje, že zvuk ve vzduchu je vyvo
lán změnami tlaku. 

Obr. 2 Změny plamfnku při zvuku proměnné intenzity (rázy) 

Dnes mužeme volit jako zdroj zvuku reproduktor buzený tónovým generátorem a ukázat rozdíly ve 
frekvenci kmitání plamínku při rUzných frekvencích zvuku, stejně jako ovlivňování hloubky mo
dulace při zvuku stejné frekvence, ale rozdílné inten-
zity. lndividuální pozorování mužeme nahradit de
monstrací, jestliže na rotující zrcadlo z těsné blízkosti 
namíříme videokameru spojenou s televizorem. V ta
kovém případě je vhodné snížit jas televizoru, aby byl 
plamínek kontrastní na tmavém pozadí. 

Další ze zapomenutých pomůcek je Quinckeho trubice, Jt 
která je na obrázku 3. Ze zdroje zvuku, kterým byla 
puvodně asi opět ladička, vstupuje zvuková vlna do 
trubice .Á-, z níž se zvuk poté dělí do dvou ramen. Jed-
no rameno má délku stálou, druhé rameno je výsuvné. 
Na konci se oba signály opět setkávají ve výstupní tru-
bici (iJ. U jejího ústí se přiloženým uchem vnímaly 
změny intenzity zvuku které nastávaly pro různé dél-
ky horní trubice. Je zřejmé, že pokud byly délky ramen 
stejné nebo se lišily o násobek vlnové délky použitého 
zvuku, byl vystupující signál nejintenzivnější. Pokud 
byl dráhový rozdíl zV1.j,kových vln roven lichým ná
sobkum půlvln, byla na výstupu intenzita zvuku mi-
nimální. 
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Obr. 3 Quinckeho trubice 
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I v tomto případě lze snadno funkci Quinckeho trubice demonstrovat. Za zdroj zvuku byl opět 
zvolen reproduktor napojený na tónový generátor. Výstupní signál byl zachycován stejným repro
duktorem s výstupním transformátorkem (zde ve funkci dynamického mikrofonu) a registrován 
oscilografem, nebo jednodušeji demonstračním voltmetrem. Aby byly změny intenzity zvuku ve 
třídě slyšitelné, byla vstupní část zvukově odizolována zabalením do vlněné pokrývky. Celá sesta
va, jak je používána na naší škole, je na obrázku 4. 

Obr. 4 Sestava pro demonstrační použít{ Quinckeho trubice 

Obr. 5 Desky na Chladniho obrazce 

Pomůcka na obrázku 5 slouží k demonstraci způsobu chvění kovových nebo skleněných desek. 
Rozmístění uzlů a kmiten při tomto stojatém vlnění se demonstruje nasypaným jemným pískem 
nebo solí, po rozechvění desek třením okraje basovým smyčcem. Různé módy chvění je možné vy-
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volat dotykem prstu v různých místech okraje desky, a tím vznikem uzlové čáry, tímto místem pro
cházející. 

I v tomto případě jsme nahradili buzení smyčcem reproduktorem, připojeným na tónový generátor. 
Duralová deska tloušťky 1 mm byla posazena těsně nad reproduktor na čtyřech hřebíčcích 

s navlečenou gumovou trubičkou nepatrně přesahující hroty hřebíčků. Při vhodných frekvencích 
vykreslila jemná sůl nasypaná na desce Chladního obrazce (viz obr. 6). 

Obr. 6 Chladniho obrazce 

Bohužel je pohled na krásy přírody trochu znehodnocen intenzivním vysokým tónem, který nutí 
k zacpání uší. Přesto mě krásné ornamenty při tomto pokuse stále znova uchvacují. 

Literatura: 

[1] Kohl N.: Physikalische Apparate - Preiseliste No. 50, Chemnitz 1911 

[2] Ernecke F.: Physikalische Apparate - Preiseliste No. 18, Berlin 1885 

[3] Strouhal Č.: Akustika, JČMF, Praha 1902 

173 
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fyzikální web pro nadšence 
Jitka Houfková, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Úvod 

Na internetové adrese http://kdf-ls.karlov.mff.cuni.cz/FyzWeb/home.htm naleznete rodící se fyzi
kální web. V současné době je to zatím jen fyzikální odpovědna a soubor komentovaných odkazů 
na webovské stránky zabývající se fyzikou, ale pracujeme na jeho rozvoji a rozšiřování. Bude se po
stupně plnit informacemi o fyzice a její výuce a měl by se stát místem, které bude ivě reagovat na 
potřeby učitelů a zájemců o fyziku. Současné technické prostředky urno ňují aktivní účast všech, 
kteří mají přístup k internetu. Rádi bychom inicializovali a technicky urno nili vznik virtuálního 
společenství zájemců o fyziku. 

Odpovědi na dotazy zasílané e-mailem do fyzikální odpovědny, kterou řídí doc. Milan Rojko, jsou 
posílány opět pomocí elektronické pošty, ale jsou umístěny i v archivu dotazů a odpovědí přímo na 
našich stránkách, tak e si je mohou prohlédnout ostatní, kterým tak mohou pomoci při objasňování 
dalších fyzikálních problémů. 

Při výběru stránek, na které vedou odkazy z našeho webu, jsme se soustředili především na stránky 
v češtině a na stránky s určitou fyzikální úrovní. Proto e mnoho zajímavého na internetu se děje 
v zahraničÍ, obsahují naše soubory odkazů i odkazy na stránky cizojazyčné. . 
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K čemu je fyzikální web? 

Fyzikáh1í výukový web by měl sloužit především k lepšímu porozumění fyzice a k její popularizaci. 
Měl by to být prostor, kde budou k nalezení nejen aktuární informace ze světa moderní fyziky, ale i 
popis a vysvětlení různých problémů a zajímavostí z klasické fyziky. Zároveň by měl umožňovat 
kontakt mezi veřejností (studenti, učitelé, rodiče, zájemci) a odborníky, kteří se fyzikou zab}'Vají, i 
kontakt mezi studenty navzájem a mezi samotnými učiteli. Měl by být živým místem, kde se stu
denti a učitelé budou moci virtuárně setkávat, dělit se o své zkušenosti a spolupracovat při řešení 
různých fyzikárních problémů (studenti) nebo při tvorbě a rozvoji materiálů pro výuku (učitelé). 
V budoucnu by tak mohl pracovat jakýsi "kroužek fyziky na dálku" pro studenty a učitelé by se 
mohli účastnit "celoročního veletrhu nápadů", kde by se dělili o své nápady i problémy v době, kdy 
jsou opravdu aktuární. 

Pro koho je fyzikální web? 

Náš fyzikární web je určen dětem a studentům, jejich rodičům a učitelům. To ho odlišuje od mnoha 
jiných fyzikárních webovských míst tvořených na různých vysokých školách, která jsou zaměřena 
na získání nových studentů. Náš web má sloužit pro popularizaci fyziky jako celku a pro všechny. 

Studenti by zde měli nalézt motivaci a podněty pro samostatnou práci (popis pokusů, problémy 
k řešení). Učitelé by zde měli nalézt informace a materiály, kterými mohou zpestřit škorní výuku 
(texty, programy, odkazy). Fyzikové by zde měli nalézt kontakt s mladými lidmi a jejich pohledem 
na fyziku. 

Měnící se role učitele 

Dnes již nikdo nepochybuje, že s rostoucím vlivem informačních a komunikačních technologií na 
společnost se bude měnit i role učitelů. 

Multimédia mají široké použití při samostudiu, při získávání rozšiřujících poznatků a znalostí a 
mohou být sirným nástrojem pro motivaci. V žádném případě však nemohou zcela nahradit učitele. 

Při objevování světa nových znalostí budou studenti potřebovat průvodce, který jim pomůže nalézt 
vlastní a jejich potřebám a schopnostem odpovídající cestu. Učitel by se tedy měl stát "manažerem" 
znalostí, rádcem při výběru studijních materiálů a zároveň kontrolorem a korektorem správného 
porozumění. 

Musíme být připraveni 

Dnes ještě vybavení mnoha škol neumožňuje přúnou a častou práci s internetem, někde na připojení 
k internetu teprve čekají. Nicméně situace se překotně vyvíjí a možnosti škol se sice pomalu, ale 
přece jen zlepšují. Navíc mnohé děti mají již dnes velice kvalitní vybavení doma nebo navštěvují 
různé internetové kavárny. Doba, kdy se internet stane běžnou učební pomůckou, není tedy příliš 
vzdálena. A na tento okamžik bychom my, učitelé, měli být připraveni a svým žákům nabídnout 
opravdu kvalitní a zajímavé materiály. Takovéto materiály se ale nedají vytvořit přes noc, a tak je 
potřeba, abychom na nich pracovali již nyní a sami se učili je používat! 

Závěr 

Tvorba fyzikárního webu a společenství, které kolem něj vzniká, je výzvou pro nás všechny, kteří 
máme rádi fyziku, chceme jí lépe porozumět a zpřístupnit její krásy ostatnún. Internet je platformou, 
která nám umožňuje být vzájemně v kontaktu a navíc působit na široké spektrum lidí. Zároveň je to 
informační a komunikační médium, které se překotně rozvíjí a které se teprve učíme poznávat a 
používat. Pojďme se na cestu za jeho využitím vydat společně a vytvořme si fyzikární web podle 
našich představa přání. Právě nyní máme jedinečnou příležitost! 
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Veletrh ndpadii ulitelii fyziky 
Výzva 1: Protože část Fyzikálního webu má být určena Vám, učitelúm, máte šanci výrazně ovlivnit 
jeho obsah a formu! Řekněte nebo napište nám Vaše připomínky a přání! 

Výzva 2: Provádíte ve škole nějaký zajímavý experiment, probíráte některé téma neobvyklým zpú
sobem? Podělte se s ostatními! Na fyzikálním webu máte možnost zpřístupnit své nápady a zkuše
nosti pomocí Internetu velkému množství lidí! 

Výzva 3: Hledáme spolupracovníky pro tvorbu materiálú pro fyzikální web a jejich doplňování a 
aktualizaci! 

Kontakt: Jitka Houfková 

Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

houfkova@mbox.tro;a.m(j.cuni.cz 

http://kdf.m(j.cuni.cz 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Databáze laboratornich úloh pro ISES na internetu 
Petr Pydych, Matematicko-fiJZikální fakulta UK, Praha 

Úvod 

Každý z vás asi zná problémy spojené s tvorbou a opravováním úloh pro fyzikální praktika. Tento 
příspěvek je zaměřen na usnadnění této práce. Možná už jste zjistili, že na internetu vzniká tzv. lSES 
site, www server zaměřený na problematiku měření experimentů pomocí počítače. Na tomto serve
ru se bude nacházet i sbírka laboratorních úloh napsaná konkrétně pro měření s ISESem. 

A Je čemu to bude dobré? 

Při vytváření učebních plánů navštívíte tuto stránku, vyberete si experimenty, které vyhovují vám i 
vybavení školy, a stáhnete si je do vašich počítačů. Sbírka obsahuje tyto úlohy - kmity na pružině, 
obvody RLe, určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem, ověřeni vztahu pro 
periodu kyvadla, určení rezonanční křivky oscilačního obvodu, určení h;tdukčnosti cívky a kapa
city kondenzátoru střídavým proudem, ověřeni činnosti polovodičového usměrňovače, ověřeni 
činnosti tranzistorového zesilovače, ověření činnosti transformátoru. 

Každá úloha je vlastně www stránkou složenou ze dvou částí. První část je věnována podrobnému 
návodu na přípravu experimentu, druhá část teorii související s problémem. Při praktikách si stu
denti zároveň spustí ISES a prohlížeč www stránek s danou úlohou. Toto celé můžete provádět i 
bez připojení k internetu, a tudíž zadarmo. Po naměření úlohy mohou studenti exportovat data do 
jiných programů, porovnávat hodnoty s teoretickými závislostmi a výsledný protokol psát třeba ve 
wordu, doplňovat obrázky, grafy atd. 

Studenti se takto seznámí s novými trendy měření ve fyzice, zvyknou si používat výpočetní techni
ku při prezentaci své práce a vy si ušetříte čas s luštěním protokolů. 

Komunikace by měla fungovat oboustranně, takže pokud někdo z vás vytvoří další úlohy, pak bu
dou přístupné pro všechny. 

Ukázka a popis hypertextového návodu pro měfení úlohy z fyzikálních praktik na 
gymnáziu 

OBVODYRlC 

Cíl: 

naměřit fázový posuv mezi napětú:n a proudem v obvodu střídavého proudu s 

hypertextové odkazy na popi$ konkrélniho měřeni 

.t 
I) rezistorem 

:~ I) kondenzátorem hypertextové odkazy na teorii 

CI cívkou O 

a určit závislost rezistance, kapacitance a induktance na frekvenci střídavého napětí. 

177 



Veletrh ndpad" učitel" fyziky 
"'iiášlftJduje ukázka návodu pro měfenf fázových posuvu v obvodu s kondenzátorem 
(kdybychom vybrali kondenzátor) 

Příprava experimentu (obvod s kondenzátorem): 

Pomťtcky: souprava základních elektronických prvkťt, modul voltmetr, modul ampérmetr, spojovací 
vodiče 

Obvod zapojíme podle schématu 

0= ol t 
Jako zdroj střídavého napětí použijeme výstupní kanál E. 

K němu sériově připojíme odpor 1 kG, kondenzátor o 
kapacitě 10 pF a modul ampérmetr. Na ampérmetru na
stavíme rozsah 10 mA a posuvný přepínač dáme do polo
hy ,,~-+". Ke kondenzátoru připojíme paralelně modul 
voltmetr. Na voltmetru nastavíme rozsah 10 V. Posuvným 

přepínačem vpravo dole zvolíme polohu" +-0-+" pro bipolární napětí. 

Voltmetr připojíme do kanálu A a ampérmetr do kanálu B. 

r Parametry experimentu nastavíme následovně (nebo je možno zmáčknout tuto ikonu ISES iilfS 
a otevřit tak naměřený experiment): 

Parametry střídavého napětí mOžeme nastavit také tak, že zmáčkneme 

a hodnoty n~stavíme podle následujícího obrázku. 
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Niiši~uJe ukázka návodu pro měfenf fázových posuvu v obvodu s kondenzátorem 
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K němu sériově připojíme odpor 1 kG, kondenzátor o 
kapacitě 10 pF a modul ampérmetr. Na ampérmetru na
stavíme rozsah 10 mA a posuvný přepínač dáme do polo
hy ,,~-+". Ke kondenzátoru připojíme paralelně modul 
voltmetr. Na voltmetru nastavíme rozsah 10 V. Posuvným 

přepínačem vpravo dole zvolíme polohu" +-0-+" pro bipolární napětí. 

Voltmetr připojíme do kanálu A a ampérmetr do kanálu B. 

r Parametry experimentu nastavíme následovně (nebo je možno zmáčknout tuto ikonu ISES iilfS 
a otevřít tak naměřený experiment): 

Parametry střídavého napětí mOžeme nastavit také tak, že zmáčkneme 

a hodnoty n~stavíme podle následujícího obrázku. 
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Zobrazení mužeme navolit po zmáčknutí tlačítka takto: 

V panelu č. 1 je zaškrtnuto zobrazení Ul, v panelu č. 2 zobrazení II a ve třetím panelu obě zároveň. 

Po spuštění měření bychom měli získat podobné závislosti: 

Ukázka - teoretická část pro obvod s kondenzátorem 

Obvod střídavého proudu s kapacitou 

0= 
Opačné účinky než cívka má v obvodu střídavého proudu 
kondenzátor s kapacitou C. Když ho připojíme ke zdroji 
střídavého napětí, periodicky se nabíjí a vybíjí. Nabíjecí 
proud kondenzátoru je největší v okamžiku, kdy je 
kondenzátor nenabitý, tj. když napětí mezi deskami 
kondenzátoru je nulové. Naopak v okamžiku, kdy je 
kondenzátor nabit na napětí Um, je vobvodu nulový 

proud. Dielektrikem mezi deskami kondenzátoru ovšem vodivostní proud neprochází. Mění se jen 
intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě polarizuje. 

Křivka proudu je časově posunuta o Y4T před 

křivkou napětí, takže ve fázorovém diagramu 
fázor proudu svírá s fázorem napětí úhel 

fP = !!:.rad. Okamžitou hodnotu proudu 
2 

v obvodu s kondenzátorem vyjádříme rovnicí 

i = lm Sin( IV t+%) = lm COSIVt. 

Čím vyšší je frekvence střídavého proudu a čím větší je kapacita kondenzátoru, tím větší je 
amplituda nabíjecího a vybíjecího proudu. Kondenzátor má obdobné vlastnosti jako odpor, který se 
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s rostouci frekvenci a kapacitou zmensuje. Poněvadž vobvodu s kapacitou opět nedochází 
k přeměně elektromagnetické energie v teplo, ale jen k periodickému vzniku a zániku elektrického 
pole, má kondenzátor jen zdánlivě vlastnosti odporu. 

Veličinu Xc = Um nazýváme kapacitance a její jednotkou je ohm. Velikost kapacitance obvodu 
1m 

střídavého proudu je určena vztahem Xc = -.!. . OJe 

Použitá literatura: 

(1) Lustig F., Lustigová Z., Vlášek P.: Školní experimentální systém ISES - příručka k soupravě. 
Učební pom~cky PC-IN/OUT, 1992 

(2) Lustig F., Lustigová Z.: Fyzikální experimenty se systémem ISES. Učební pom~cky, 19% 

(3) Pácal L., Lustig F.: Uživatelská příručka ISES-WIN. Mentar s. r. o., Učební pomó.cky, 1996 

(4) Lustig F.: Školní experimentální systém ISES pod Windows. Sborník semináře Poškole '97, 
Lázně Sedmihorky 1997 
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DidadBc POlsibm,les ol Problems ln (ourle IUPhyslcal Pollutlon ... Elecm 
Iromagnetlc Flelds and lonl:llnl ladialion" 
Vesselina Dimitrova, Lubomíra Ivanova, St. Kliment Ohridsky University oj SoJia 

One of the tendencies in Bulgarian education is associated with increasing significanee of elective 
training of pupils. Here can be include many aetual questions, witch (because of limited time) can
not be discussed in compulsory training (CT). A lot of them have interdisciplinary character. Typical 
example is the ecological problem. The study of them is related with integration of knowledge from 
various scientific regions. At this base many interdisciplinary relations (IDR) ean be realized in 
physical edueation. The relation physics-technics can be successfully fulfilled in an eligible course 
with based on interdisciplinary approach. The module "Electromagnetic fields and ionizing radia
tion" includes physical, technical and ecologica! knowledge and the themes are developed in scien
tific-applied aspect. Selected themes of the course allow treating not only physical, but also technical 
and social aspects of the problems. 

In the curriculum course (1) are induded different practical action from the pupils. Special attention 
is paid to a practicum for solving of different kinds of problems: qualitative, quantitative and ex
perimental, with constructive character. The selection of the particular problems is related with the 
pupi!'s interests. Considerable attention is paid to the problems with technical content. They are 
realizing interdisciplinary relation physics-technks. Especially consrructive problems have different 
character: informing, summering, experimental, problems with theoretical summering and con
structive partso 

The existing nonns (technical, sanitaro-hygienic, legal) can be a base for making up and solving 
problems. The purpose in this case is the pupils to orientate in the ecologica! and technical informa
tion. This determines human's action and allows foreseeing the useful and harmful results. 

Selected examples are connected with the basic themes of curriculum of the course. They can be 
applied for realization of different didactic purposes: as a Bource for new knowledge, for applying 
in new situations the theoretical knowledge, for systematization oí knowledge and 5. 0 0 We will dis
cuss the next examples: 

Example 1. 

In electrotechnics is known, that: 

If a person comes in contact with a grounded electrical circuit, he can be damaged because of the 
potential difference. The difference in potentials between two points of the circuit, where two parts 
of the person comes in contact i5 called contact voltage. Normally this is a voltage drop across hu
man's resistance between the contact points as a result of the flowing current through human's body 
- Uh = Rh o Jh o lf the voltage is between the two legs, it is called leg voltage (2). 

This information cau be used in different ways, as an example: 

a) with didactic purpose for solving real situations the following problem: 

Problem 1. 10 An aerial conductor for high voltage i5 interrupted and falls on earth. Near to that 
place is a person and the danger for him 18 less if the soi! i5 moist. Explain this facto 

Analysis for solving the problem: 

The human body and the soil between the legs are a parallel parts of a circuit, where the current 

I - ~. This means, that if the resistance of the human body is much greater than the resistance 
Rh 

of the soi!, then the current that continues through the body will be smaller. We can consider the 
resistance of the body as a constant; witch means that the moister is the soi! (smaller resistance), 
the less harmful is for the persono 
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Fig.l

is the next problem:

2
~t-- ...

Fig.2

Problem 1. 2. A person contacts with a monophasic wire (this is met in electric welding) and with
ground. As a criterion of the effect of the damage of the electricity we use the current through the
person. At fig. 1 and fig. 2 are given the principal and equivalent schemes. Prom fig. 2 define the
whole resistance of

the out circuit and the current through the person.

Analyze the result.

Uh - voltage, upon the person in the case of monophasic contact, V;

Jh - current through the person after the contact with the wire, A;

Rh - resistance of the person together with shoes and the floor, n;

U - voltage of electric network, V;

Rl - resistance of isolation of the wire, n;

Ro- resistance of the grounding, n.

The whole resistance of the electric network is

The current through this resistor is

The voltage and the current are

i; '" ~: '" R
h
(1+~)+ Ro

In normal circumstances of the electric network the resistance of the grounding is less then the

sistance of the isolation - Ro ~O, and the current is
Rl

U U
Ih~----~-'

Rh +Ro Rh
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b) with didactic purpose for analyses of the result is the next problem: 

A A 
I 

[R. [ Rl U. 
I 

U 

[JR. 
I 

2 

Fig.l Fig.2 

Problem 1. 2. A person contacts with a monophasic wire (this is met in electric welding) and with 
ground. As a criterion of the effect of the damage of the electricity we use the current through the 
person. At fig. 1 and fig. 2 are given the principal and equivalent schemes. From fig. 2 define the 
whole resistance of 

the out circuit and the current through the person. 

Analyze the result. 

Uh - voltage, upon the person in the case of monophasic contact, Vi 

lh - current through the person after the contact with the wire, Ai 

Rh - resistance of the person together with shoes and the floor, n; 

U - voltage of electric network, Vi 

Rt - resistance of isolation of the wire, n; 

Ro- resistance of the grounding, n. 

The whole resistance of the electric network is 

The current through this resistor is 

The voltage and the current are 

Uh =U-It ,2Ro, 

lh = Uk = U 

Rk Rk(l+ ~ )+Ro 

In normal circumstances of the electric network the resistance of the grounding is less then the re

sistance of the isolation - Ro .. O, and the current is 
Rt 
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Here pupils are applying knowledge irom their professional training: aetion of electrie current upon 
human organism and determining faetors. ln the analysis they mast valuate the quantities, from 
witeh the current depends - in this ease these are the drcuit voltage and his resistance. It is very 
dangerous if the whole voltage aets upon the man - in some unfavorable eonditions. In this ease the 
only way to decrease the harmful action is to decrease the value of the phase voltage. 

Example 2. 

The main quantity that defines the quality of isolations for nominal voltage over 1000 Volts is 
breakthrough voltage. ln some definite circumstances this can take place in any isolation. After such 
breakthrough the isolation material ean not be used. The breakthrough intensity for organic glass is 
30 kV /mm. 

The purpose of the usage of that information is to apply knowledge from physics and technics for 
solving different problems, to work with tables. An example of quality problem is the nexí term: 

If the working voltage is 150 kV, what must be the thickness of the selected material in order to 
have not a breakthrough? 

From the tables for EBr for different materials the pupils select and determine the thickness of the 
selected material according to UBr = EBr · DBr . 

Example3 

The nonns for radioactivity of foods in Bulgaria [3] are given in table 1. They are for foods grouped 
as follows: 

.. I milk, and milk products 

Ol II meat and meat products, eggs, fats 

.. III bread, flour, macaroni 

., IV potatoes, rice, spices 

.. V vegetables and vegetable canned food 

'" VI fruits,jam, honey, sugar 

Nuclear Maximum Max. allowed specifie actívity in groups of foods, Bq/kg 
elements allowed in 

food for 
19., Bq 

I II III IV V VI 

1 Sr: 3.57E+03 3.57E+Ol 4.67E+Ol 2.00E+Ol 4.61E+Ol 3.57E+Ol 1.61E+Ol 

2 1131 
53 

4.16E+03 4.16E+Ol 5.37E+Ol 2.33E+Ol 5.37E+Ol 4.16E+Ol 1.87E+Ol 

3 Cs§§7 4.70E+04 4.70E+02 4.70E+02 2.63E+02 6.06E+02 4.70E+02 2.12E+02 

Table 2. 

Thus in radioactive pollution in meat is aceumulated 5r9O (in bones) and CsJ37 (in musdes); in milk-
5r90, Cs137, J131, U235 • If simultaneously several nuclear elements are absorbed in organism then the for 
calculation can be used the following formula: 

n y 
22_i- $1, where 
i=IMYi 
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Yi - specific activity of t'h radioisotope 

My; - max. allowed specific activity of ith radioisotope. 

This information is applicable for creating physica! problems, for solving problems connected with 
tables and s. o. The purpose in creating and solving problems ls the pupils to orientate in informa
Hon with ecological content and to apply physica! knowledge. They are developing abilities for self
leaming new knowledge by different sources in physics and technics. The pupils are us ing knowl
edge from different disciplines to make pIan and solve problems. Thus they can systematize and 
summarize information about protection of Nature, and defense against Electromagnetic Fields and 
ionizing radiation. 

PhySBCS poUu'ion - electromagnetlc fields und ionb:ing radiallon 

[1] Biosphere and her contemporary slate - noosphere. 

[2] The environment as an organized system. Man's ecologica! activity. 

[3) Physical pollution of the environment. 

[4] Electromagnetic fields -basic characteristic and kinds. 

[S] Electrostatic fields. 

[6] Permanent magnetic fields. 

[7J Electromagnetic fields with industrial frequency. 

[8] Electromagnetic fields with high and video frequency. 

[9J U1traviolet radiation. 

[10] Laser beams. 

[ll]lonization beams. 

[12] Practicum for constructive tasks. 

[13] Laboratory practicum. 

[14] Seminar: "Electromagnetic fields and ionization beams as factor for working environment", 

[15] Monitoring: "Registration and sources of pollution. Control of observation of norms and 
ecological activities. ' 

[16J Regional problems, bound with pollution from electromagnetic fields and ionization beams. 

[17] Educative excursion. 

[18) Educative conference wit subject: The noosphere - result of the man's activity. 

Bibliography: 

[1] Dimitrova V., Ivanova L.: A model program for compulsory physics teaching "Physics poHu
tion - electromagnetic fields and ionizing radiation". Physics 24 (42) 1999, 3, 24-27. 

[2] Valchev M. :Protedion of labor. Sofia. Technics, 1990 

[3] Decree N 22 for establishing the norms of radioactivity in foods in Republic of Bulgaria 
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Vlnová dlika svella vo vode -Iednoduché meranie pomocou CD-plalne 
Ivan Banfk, Stavebná fakulta STU Bratislava 

Pomocou CD-platne sa dá jednoducho zmerať vlnová dÍžka svetla nielen na vzduchu, ale aj vo va
de. PokiaI ide o merania na vzduchu, boli príslušné met6dy opísané v prácach [1,2]. V predkladanej 
práci sa zameriame na meranie vo vode. 

Pri optických meraniach s CD-platňou sa využíva skutočnosť, že záznamové pole CD-platne pred
stavuje pomerne kvalitnú odraznú optickú mriežku. Záznam CD-platne má charakter záznamových 
špirálových stop o hustote 625 na 1 mm. Príslušná mriežková konštanta CD-odraznej mriežky je 
teda 0 10 2 = 1,6 mikrometra. 

Všeobecné poznámky o meraní vlnovej dížky svetla pomocou odraznej mriežky 

Ak na odraznú optickú mriežku s mriežkovou konštantou 0 10 2 dopadajú monochromatické lúče 
pod uhlom dopadu a, budú sa odrazené svetelné vlny zosilňovať iba v smeroch, pre ktoré je drá
hový rozdiel ti lúčov difragovaných na dvoch susedných odrazných "bodoch" mriežky rovný ce
listvému násobku vlnovej dížky A., teda ak .5 = i . A.. Túto podmienku spÍňajú iba lúče šíriace sa 
z miesta odrazu pod istými uhlami fli. Ak zmeriame uhol fli príslušného i-teho nenulového interfe
renčného maxima, možeme určiť vlnovú dÍžku svetla v danom prostredí na základe vzťahu [1, 2] 

A. = / 01~2 (sinfli - sina )/. 

Uhol dopadu a, považujeme vždy za kladný, resp. rovný nule. Uhol fli može pritom nadobúdať 
kladnú i zápornú hodnotu. Uhlom fli ležiacim v polrovine (vzhIadom na kolmicu dopadu), v ktorej 
leží zrkadlove odrazený lúč prislúcha znamienko plus, uhlom v opačnej polrovine prislúcha znami-

c enko mínus. 

Náš špeciálny prípad 

Z hIadiska usporiadania, ktoré využijeme pri meraní vlnovej dížky svetla vo vode, je aktuálny špe
dálny prípad usporiadania, pri ktorom sledujeme svetlo odrazené opačným smerom, ako je smer 
dopadajúceho lúča. Ak sa pod uhlom fl = f3t = -a pozoruje prvé interferenčné maximum, príslušný 
vzťah pre vlnovú dÍžku bude mať tvar 

A. =1 0P2(sina-sin(-a» 1 = 120P2sina I· 
Podobne pre i-te interferenčné maximum by sme obdržali vzťah 

A, = 170P2sina I· 
Pri zdroji vysielajúcom zložené svetlo sú príslušné uhly jednotlivých maxím pre rozne farby rozne. 
Objavujú sa farebné efekty. Uvedené vzťahy umožňujú zistiť vlnové dÍžky pre rozne farby 

Meranie vo vode 

Celkové usporiadanie pri meraní je na obr. 1. CD-platňa (alebo kúsok z nej) je pri meraní ponorená 
do vody nachádzajúcej sa v plytšej nádobe N. Nádobu pri meraní nakláňame. 

Aktuálny svetelný lúč vychádzajúd z malej žiarovky postupuje zvisle nadol a dopadá kolmo na 
vodnú hladinu. Bez zmeny smeru pokračuje dalej na záznamové pole CD-pia tne. Rysky optickej 
odraznej mriežky v mieste dopadu lúča na CD-mriežku sú pritom kolmé na rovinu nákresne. Oko 
pozorovateIa sleduje zvolené miesto CD-platne pri postupnom nakláňaní platne. Ak je platňa vo 
vodorovnej polohe (na začiatku), vidí pozorovatel pri zvislom pohlade dva prakticky totožné obra-
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zy bodového zdroja - jeden obraz vznikajúci odrazom svetla na vodnej hladine a druhý odrazom na 
platni ako zrkadle (nulté maximum). 
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Pri nakláňaní nádoby s platňou sa farba platne na aktuálnom mieste postupne mení. Pri istom sklo
ne nadobudne dané miesto platne farebný odtieň zodpovedajúci nami sledovanej farbe (napr. čer
venej). V tejto situácii zmeriame uhol a sklonu nádoby, ktorý zodpovedá prvému interferenčnému 
maximu príslušnej svetelnej vlny vo vode. (Tento uhol by bol presne rovnaký aj v prípade, keby 
sme celé meranie vykonali priamo vo vode, lebo rozhranie voda-vzduch v našej situácii nemení 
smer IÚčov.) Vlnovú dížku svetla danej farby vo vode určíme z predtým uvedeného vzťahu platné
ho pre náš špeciálny prípad 

AV = 120Pz sina I· 
Podobným spósobom móžeme zmerať aj uhol a = -Pi sklonu nádoby pre i-te interferenčné maxi
mum, pričom pre vlnovú dížku svetla vo vode platí 

AV = 1 TOI02Sina I· 

Litera túra: 

[1] Baník L, Baník R.: Netradičné spósoby pozorovania interferenčných optických javov. Zborník 
konf. Didfyz 96, Natural sciences education for the 21 st centaury, Račkova Dolina 23. až 
26. október 1996, s. 104-111 

[2) Zámečník J., Baník 1. a kol.: FYZIKA - Návody na laboratóme práce, STU Bratislava, 1996, 
108 s. 

[3] Baník 1.: Meranie vlnovej dÍžky svetla vo vode pomocou CD-platne, Proceedings: Physical 
properties of materials, Intemational Workshop, SUT Bratislava 2000, s. 119 
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Domácí TV-stroboskop 
Ivan Ban{k, Stavebná fakulta STU Bratislava 

Stroboskopický efekt može žiak, resp. študent pozorovať aj doma. Pri experimentovaní využije TV
prijímač, ktorého prevážnu časf obrazovky zatieni a odtienenú nechá iba jej menšiu, napr. dolnú 
časť tvaru pretiahlého obdížnika (obr. 1). 

Vdaka periodickému osvetlovaniu obrazovky pohybujúcou sa svetelnou stopou sa odkrytá časť ob
razovky javí ako periodický plošný svetelný zdroj, ktorý na určitú pomeme krátku dobu pravidelne 
osvetluje predmety umiestnené pred obrazovkou. Nuž a táto periodičnosť svetelného zdroja je 
podmienkou vzniku stroboskopického efektu. 

Pokus 1 

Jde o pokus znázomený na obr. 1, pri ktorom pozorujeme stroboskopický jav na tmavej, najlepšie 
čiemej malej rotujúcej pokryvke na hrdiec. Na pokryvku prilepíme v blízkosti jej okraja bielu ne
veIkú značku (napr. etiketu). O držiak pokryvky uviažeme tenší špagát, pomocou ktorého pokryvku 
roztočíme. 

DOMÁCI STROBOSKOP 

hrubšia 
nir 

pokryvka 

lV-

odkl)lŤlÍ 
časl' 
obrazovky 

Obr. 1 

Postupujeme tak, že homý koniec špagátu 
pri pokryvke položenej na stol predom 
dobre medzi prstami natočíme a až po
tom pomocou špagátu pokryvku zdvih
neme. Homý koniec špagátu podla potre
by ešte medzi prstami natáčame. Pokryv
ka sa vdaka stočenému špagátu roztočí, 
pričom jej otáčky bez problémov dosiah
nu hodnotu nad 10 otáčok za sekundu. 
Vdaka odporu vzduchu sa otáčky po
stupne znižujú, pričom pozorujeme ty
pické stroboskopické efekty, ktoré dobre 
vnímame vdaka bielej značke na čiemej 
pokryvke. Na rotujúcom čiemom kotúči 
sa nám objavia zdanlivo naraz napr. tri, 
potom zase štyri biele značky a pri pokle
se otáčok paf, šest .. bielych značiek. Jed
notlivým medzistavom zodpovedá pri
tom zdanlivé premiestňovanie sústavy 
značiek. Tie sa potom zrazu zdanlivo za
stavujú, atd. PTe jednotlivé stavy, pri kto
rých je sústava značiek bez pohybu, vie

me Iahko určiť írekvenciu otáčania pokryvky. Ak ide o sústavu troch značiek, celá otáčka pokryvky 
sa vykoná za dobu troch "bliknutí" obrazovky a teda za dobu 3·0,02 s = 0,06 s, lebo pri zábleskovej 
frekvencii 50 Hz obrazovky je doba medzi dvoma zábleskami 0,02 s. V uvedenom stave je frekven
cia otáčania pokryvky 

1 100 
!=-Hz=-Hz=16,6Hz. 

0,06 6 

Pri štyroch zastavených znáčkách na kotúči bude frekvencia otáčania pokryvky 

1 100 
! = --Hz = - Hz = 12,5 Hz, 

0,08 8 

pri pia tich 
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1 100 

j=-Hz=-Hz=1OHz. 
0,1 10 

Pokus 2 

Ak pred našou stroboskopickou obrazovkou pohybujeme rýchlejšie nejakou tyčinkou s bielym, ale
bo svetlým povrchom, bude viditelná iba v niektorých polohách - v polohách, kde bola osvetlená 
zábleskami. Efekt nám umožní odhadnúť aj rýchlosť príslušného pohybu. Tá je určená podielom 
dráhy ubehnutej medzi dvoma zábleskami a časového intervalu medzi zábleskami Ak sa za časový 
interval 0,02 s ceruza premiestnila napríklad o 6 cm, bude rýchlosť 

v = s/t = 6 cm/O,02 s = 0,06 m/O,02 s = 3 ms'! 

Pre pokus sa hodí aj ceruza, okolo ktorej ovinieme biely papier. 

Pokus 3 

Tento pokus má konfrontačný charakter. Pri ňom určujeme na základe stroboskopického efektu 
rýchlosť guIóčky zavesenej na niti v jej najnižšej polohe po uvoInení vo vychýlenej polohe. Strobo
skopickým meraním určenú (odhadnutú) rýchlosť porovnávame potom s rýchlosťou určenou teore

ticky z výškového rozdielu východzej a najnižšej polohy (na základe vzfahu v = J2ih). 
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Pokus :2 

Ak pred našou stroboskopickou obrazovkou pohybujeme rýchlejšie nejakou tyčinkou s bielym, ale
bo svetlým povrchom, bude viditelná iba v niektorých polohách - v polohách, kde bola osvetlená 
zábleskami. Efekt nám umožní odhadnúť aj rýchlosť príslušného pohybu. Tá je určená podielom 
dráhy ubehnutej medzi dvoma zábleskami a časového intervalu medzi zábleskami Ak sa za časový 
interval 0,02 s ceruza premiestnila napríklad o 6 cm, bude rýchlosť 

v = s/t = 6 cm/O,02 s = 0,06 m/O,02 s = 3 ms'! 

Pre pokus sa hodí aj ceruza, okolo ktorej ovinieme biely papier. 

Pokus 3 

Tento pokus má konfrontačný charakter. Pri ňom určujeme na základe stroboskopického efektu 
rýchlosť gulóčky zavesenej na niti v jej najnižšej polohe po uvoInení vo vychýlenej polohe. Strobo
skopickým meraním určenú (odhadnutú) rýchlosť porovnávame potom s rýchlosťou určenou teore

ticky z výškového rozdielu východzej a najnižšej polohy (na základe vzfahu v = J2iii). 
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Veletrh nápadťi učitelů fyziky 
Hovorková Vlasta Gymnázium Komenského 779 28840 Nymburk 
Hrdý Jan RNDr, Přírodovědecká fakulta UP tfída Svobody 26 771 46 Olomouc 
Hubeňák Josef Doc" Vysoká škola pedagogická V, Nejedlého 573 50003 Hradec Králové 

RNDr, 
Hůlková Václava Střední škola aplikované Hradecká 1151 50002 Hradec Králové 

kybernetiky s ,r ,o. 
Hůlová Hana Gymnázium tř. TGM 451 73801 Frýdek-Místek 
Charvát Martin Základní škola Pražská 28 28104 Plaňany 

Janíková Ladislava Základní škola Vsetín Luh 1544 755 Ol Vsetín 
Jílek Miroslav MFF Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2 
Kalousová Alena Základní škola Norská 2633 272 01 Kladno 1 
Kaštilová Dagmar RNDr. G§'mnázium Jakuba Škody Komenského 29 75152 Přerov 

Kejzlarová Eva Z Náchod-Plhov Příkopy 1186 54701 Náchod 
Kekulová Jana Základní škola Mozartova 24 46604 Jablonec n/N, 
Kliková Běla Mgr. 2. ZŠ Rakovník Husovo náměstí 3 26901 Rakovník 
Kmenta Libor Mgr, SPŠ Frýdek-Místek 28. října 1598 73802 Frýdek-Místek 
Kmoníčková Věra ZŠ M, Horákové 258 50006 Hradec Králové 
Knoblochová Miroslava Gymnázium Mostecká 3000 430 II Chomutov 
Kodejska Čeněk Střední škola aplikované Hradecká 1151 50002 Hradec Králové 

kybernetiky S.r.o. 
Kolářová Růžena Doc. Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2 

RNDr. MFFUK 
Kolín Julius Mgr. Klub AMA VET při Ústavní 400 18100 Praha 8 

Koudelková Irena 
gymnáziu 

RNDr. ZŠ Červený vrch Alžírská 680 16000 Praha 6-
Vokovice 

Kovář Luboš Gymnázium Jiřího Studentská 166 29039 Poděbrady 

z Poděbrad 
Krátká Hana ZŠ Amálská 2511 272 01 Kladno 
Kříž Pavel Mgr. JČU - PedF Jeronýmova 10 37115 České 

Kubicová Jitka RNDr. ZŠ Lhotská 500 
Budějovice 

68722 Ostrožská Nová 
Ves 

Kubíková Inka ZŠ St. Město Komenského 1720 68603 Uherské 
Hradiště 

Kuchař Jan PaedD Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
r. MFF UK 

Kuncová Miloslava Gymnázium TGM 69331 Hustopeče 

Kupková Pavla Základní škola Dobrá 860 73951 Dobrá 
Lánský Stanislav Mgr. Základní škola Tasova 272 68333 Brankovice 
Lébl Martin RNDr. Centrum odborné přípravy V Kolonii 1804 28846 Nymburk 
Lefner Karel Základní škola Komenského 495 68401 Slavkov u Brna 
Lepík Libor Mgr. Služba škole Politických obětí 531 738 02 Frýdek-Místek 
Lustig František RNDr. Učební pomůcky PC- U ll. Baterie 29 16200 Praha 6 

IN/GUT 
Lysenko Vladimír Ing. Přírodovědecká fakulta OU ul. 30,dubna Č, 22 70103 Ostrava 
Macek Milan RNDr. ZŠ Na Smetance Na Smetance 1 12000 Praha 2 
Machová Věra Gymnázium Velehradská 218 68617 Uherské 

Hradiště 

Machýčková Ivana ZŠ 74253 Kunín 
Matonoha Radomír ZŠ a MOG Školní 2 79201 Bruntál 
Meixnerová Zdeňka Gymnázium F, X. Šaldy Partyzánská 530 / 3 460 II Liberec II 
Měšfánek Karel ~§mnázium Masarykovo n, 8 78758 Šumperk 
Měšťánková Hana B. Němcové 15 78901 Zábřeh 

Micka Zdeněk Ing. Ariane Schola, s, r, o. Třanovského 173 16304 Praha 618-Řepv 
Michalcová Šárka Gymnázium Volgogradská 6 a 70030 Ostrava-Zábřeh 

Míkovcová Eva ZŠ Vladislava Vančury Hauptova 591 15600 Praha S-Zbraslav 
Mísařová Hana RNDr. ZŠ E, Rošického 2 58601 Jihlava 
Míšková Naděžda Gymnázium nám. E. Beneše 1573 272 Ol Kladno 
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Kříž Pavel Mgr. JČU - PedF Jeronýmova 10 37115 České 

Kubicová Jitka RNDr. ZŠ 
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Mollinariová Ladislava Gymnázium Jiřího Studentská 166 29039 Poděbrady 

z Poděbrad 
Mullerová Eva RNDr. Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 29380 Mladá Boleslav 
Němcová Marie RNDr. Gymnázium Horní Náměstí 5 78501 Šternberk 
Nesrstová Petra Gymnázium Velehradská 218 68617 Uherské 

Hradiště 

Nešpůrková Ludmila ZŠ U krčského lesa Jánošíkova 1320 14200 Praha 4-Krč 
Novolná Hana ZŠ M. Horákové 258 50026 Hradec Králové 
Ondrák Miroslav Mgr. Základní škola Benešova 585 67401 Třebíč 

Ondrušek Vojtěch Okresní klub malých Na Morávce 1037 68601 Uherské 
debrujáru při Středisku Hradiště 

služeb školám 
Ondřichová Zuzana Česko-anglické gymnasium Třebízského 1010 37006 České 

Budějovice 

Osobová Milena Mgr. Nakladatelství Prometheus, Žitná 25 11700 Praha 1 

Pachlová Jaroslava 
spoJ. s r. o. 
ZŠ Stráž 21 34805 Stráž u Tachova 

Palarčíková Věra Mgr. ZŠ Dobrá 73951 Dobrá 860 
Patč Břetislav Základní škola Palachova 337 25001 Brandýs n/L. 
Paternová Anna ZŠ a MOG Školní 2 79201 Bruntál 
Pelcová Jitka Mgr. MFF UK Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
Pešat Pavel RNDr. Pepeko Consultants Olbrachtova 620 46015 Liberec XV 
Petrlík Jan ZŠ Mikoláše Alše Suchdolská 360 16500 Praha 6-Suchdol 
Petřík Josef Dr. Katedra obecné fyziky FPE Klatovská 51 30619 Plzeň 

Ing. ZČU 
Pinkavová Zdeňka Mgr. Základní škola Ústavní Hlivická 1/400 18100 Praha 8 
Piskač Václav Gymnázium Třída kpt. Jaroše 14 65870 Brno 
Plívová Sylva SPŠ Komenského 472 56151 Letohrad 
Polák Zdeněk Mgr. Jiráskovo gymnázium Náchod 54744 Náchod 
Pulíček Jindřich Gymnázium a Sportovní Dr. Randy 13 46601 Jablonec nad 

gymnázium Nisou 
Pydych Petr MFF UK Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
Raczkowska- Krystyna Publiczne gimnazyum Nr. 2 ul. Reymonla 43 45-066 Opole 
Tomczak 
Rakovská Mária Doc., Univerzita Konštantína Tr. A. Hlinku 1 94974 Nitra 

RNDr. Filozofa 
Rauner Karel Dr. Katedra obecné fyziky FPE Klatovská 51 30619 Plzeň 

Ing. ZČU 
Reichl Jaroslav Mgr. SPŠST Panská 3 11000 Praha 1 
Rojko Milan Doc., Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 12116 

RNDr. MFF UK 
Ronischová Jaroslava Základní škola Mozartova 24 46600 Jablonec nad 

Nisou 
Rotter Miloš Doc., KFNTMFFUK V Holešovičkách 2 18000 Praha 8 

RNDr. 
Rybičková Alena Základní škola Dr. Malíka Chrudim 53701 Chrudim 
Sendlerová Karla Základní škola Vrchní 19 74705 Opava 
Siváková Květoslava COP řemesel a podnikání Vratimovská 681 70700 Ostrava-Kunčice 

Slabá Lenka SPŠ Stavební Resslova 2 37211 České 
Budějovice 

Sloupová Eva ZŠ U Soudu 46001 Liberec 
Snováková Iveta Mgr. Gymnázium S. Čecha 586 75201 Kojetín 
Novolná Marie PhDr. SPN, a. s. Ostrovní 30 11121 Praha 1 
Stach Vojtěch Doc. JČU -PedF Jeronýmova 10 37115 České 

RNDr. Budějovice 

Straňák Vítězslav JČU - PedF Jeronýmova 10 37115 České 
Budějovice 

Stmad Pavel ZŠ M. Horákové 258 50006 Hradec Králové 
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Mollinariová Ladislava Gymnázium Jiřího Studentská 166 29039 Poděbrady 

z Poděbrad 
Mullerová Eva RNDr. Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 29380 Mladá Boleslav 
Němcová Marie RNDr. Gymnázium Horní Náměsti 5 78501 Šternberk 
Nesrstová Petra Gymnázium Velehradská 218 68617 Uherské 

Hradiště 

Nešpůrková Ludmila ZŠ U krčského lesa Jánošíkova 1320 14200 Praha 4-Krč 
Novotná Hana ZŠ M. Horákové 258 50026 Hradec Králové 
Ondrák Miroslav Mgr. Základní škola Benešova 585 67401 Třebíč 

Ondrušek Vojtěch Okresní klub malých Na Morávce 1037 68601 Uherské 
debrujárů při Středisku Hradiště 

služeb školám 
Ondřichová Zuzana Česko-anglické gymnasium Třebízského 1010 37006 České 

Budějovice 

Osobová Milena Mgr. Nakladatelství Prometheus, Žitná 25 11700 Praha 1 

Pachlová Jaroslava 
spol. s r. o. 
ZŠ Stráž 21 34805 Stráž u Tachova 

Palarčíková Věra Mgr. ZŠ Dobrá 73951 Dobrá 860 
Patč Břetislav Základní škola Palachova 337 25001 Brandýs n/L. 
Paternová Anna ZŠ a MOG Školní 2 79201 Bruntál 
Pelcová Jitka Mgr. MFF UK Ke KarJovu3 12116 Praha 2 
Pešat Pavel RNDr. P~eko Consultants Olbrachtova 620 46015 Liberec XV 
Petrlík Jan Z Mikoláše Alše Suchdolská 360 16500 Praha 6-Suchdol 
Petřík Josef Dr. Katedra obecné fyziky FPE Klatovská 51 30619 Plzeň 

Ing. ZČU 
Pinkavová Zdeňka Mgr. Základní škola Ústavní Hlivická 1/400 18100 Praha 8 
Piskač Václav Gymnázium Třída kpt. Jaroše 14 65870 Brno 
Plívová Sylva SPŠ Komenského 472 56151 Letohrad 
Polák Zdeněk Mgr. Jiráskovo gymnázium Náchod 54744 Náchod 
Pulfček Jindřich Gymnázium a Sportovní Dr. Randy 13 46601 Jablonec nad 

gymnázium Nisou 
Pydych Petr MFF UK Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
Raczkowska- Krystyna Publiczne gimnazyum Nr. 2 ul. Reymonta 43 45-066 Opole 
Tomczak 
Rakovská Mária Doc., Univerzita Konštantína Tr. A. Hlinku 1 94974 Nitra 

RNDr. Filozofa 
Rauner Karel Dr. Katedra obecné fyziky FPE Klatovská 51 30619 Plzeň 

Ing. ZČU 
Reichl Jaroslav Mgr. SPŠST Panská 3 11000 Praha 1 
Rojko Milan Doc., Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 12116 

RNDr. MFFUK 
Ronischová Jaroslava Základní škola Mozartova 24 46600 Jablonec nad 

Nisou 
Rotter Miloš Doc., KFNTMFFUK V Holešovičkách 2 18000 Praha 8 

RNDr. 
Rybičková Alena Základní škola Dr. Malíka Chrudim 53701 Chrudim 
Sendlerová Karla Základní škola Vrchní 19 74705 Opava 
Siváková Květoslava COP řemesel a podnikání Vratimovská 681 70700 Ostrava-Kunčice 

Slabá Lenka SPŠ Stavební Resslova 2 37211 České 
Budějovice 

Sloupová Eva ZŠUSoudu 46001 Liberec 
Snováková Iveta Mgr. Gymnázium S. Čecha 586 75201 Kojetín 

Novotná Marie PhDr. SPN, a. s. Ostrovní 30 11121 Praha 1 

Stach Vojtěch Doc. JČU-PedF Jeronýmova 10 37115 České 
RNDr. Budějovice 

Straňák Vítězslav JČU - PedF Jeronýmova 10 37115 České 
Budějovice 

Strnad Pavel ZŠ M. Horákové 258 50006 Hradec Králové 
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Stýblová Božena ZŠaMŠ náměstí 28. října 22 60200 Brno 
Svoboda Miroslav Doc., Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 12116 

RNDr. MFFUK 
Svoboda Emanuel Prof., Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 

RNDr. MFFUK 
Svoboda Martin MFF UK Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
Šíbová Marta Gymnázium J. Palacha Senovážné nám. 17 11000 Praha 1 
Šilhánková Vladimíra Mgr. Nakladatelství Prometheus, Žitná 25 11700 Praha 1 

Škvrna Miroslav Mgr. 
spol. s r. o. 
4.ZŠ R. Frimla 816 54101 Trutnov 

Šolcová Jana Mgr. Gymnázium Wágnerovo nám. 266 Ol Beroun 
458 

Štros Miroslav ZŠ Jungmannova Jungmannova 660 413 01 Roudnice n/ L. 
Štýbnarová Libuše Základní škola Cihelní 6 79201 Bruntál 
Švadlenková Štěpánka ZŠ Sladkovského 28 53701 Chrudim 
Švecová Helena PaedO Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2 

r. MFF UK 
Thomas Jan RNDr. První české gymnázium v Národní 25 36020 Karlovy Vary 

Karlových Varech 
Tobiáš Martin Mgr. SPŠ Frýdek-Místek 28. října 1598 73802 Frýdek-Místek 
Tokar Jan Szkola Podstawowa Szkolna 19 47-494 Krowiarki 
Tomášková Stanislava ZŠTGM 37806 Suchdol nad 

Lužnicí 
Trna Josef Doc. Masarykova univerzita Poříčí 7 60300 Brno 

RNDr. Ped F, Katedra fyziky 
Trzebuniak Andrzej Uniwersytet Opolski Oleska 48 45-052 Opole 
Urbanová Michaela MFF UK Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 
Veselý Marek ZŠ Buštěhrad Tyršova 77 27343 Buštěhrad 

Vinš Miloslav ABEGA - Rudolf Muller, Na Pískách 106 16000 Praha 6 
s. r o. 

Vláčil Lubomír Arcibiskupské gymnázium Pilařova 3 76701 Kroměříž 

Vodáková Dana SPŠTa SOUT Manželů 67401 Třebíč 

Curieových 734 
Vodičková Eva ZŠ Jesenická 10 79201 Bruntál 
Vojkůvková lva Biskupské gymnázium Orlické nábřeží 50002 Hradec Králové 

B. Balbína 356/1 1 
Vondráčková Jaroslava ZŠ Fučíkova 430 46361 Raspenava 
Votruba Václav Základní škola Palmovka 8/468 18000 Praha 8 
Wirth Michal Gymnázium Ruská 355 35369 Mariánské Lázně 
Zinburg Petr RNDr. Kabinet výuky obecné fyziky Ke Karlovu 3 12116 Praha 2 

MFF UK 
Zýková Renata Gymnázium Voděradská 2 10000 Praha 10 
Žalská Jarmila Gymnázium Komenského 2 73601 Havířov-Město 

Žilavý Peter Mgr. Katedra didaktiky fyziky Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2 
MFF UK 

Práce dále prezentovali: 

Kittler Mojmír ZŠ Červený vrch 
Uhlířová Klára G§'mnázium Kadaň 
Zarevúcky Ondřej Z Červený v~ch 
Čvančara Lukáš Gymnázium Ustl n.t. 
Jíra Vítězslav SPŠST Praha 
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