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Milý čtenáři, 
jelikož držíte v ruce tuhle útlou brožurku a čtete tyto řádky, dá se usuzovat, 
že si jdete pro inspiraci pro sebe, pro své žáky nebo se třeba jen kouknout, co 
jsme to zase letos nachystali :-). 
V loňském roce vyšel první Elixír nápadů pro školní rok jako průřez tématy 
ze setkání Elixíru. Rok 2022 byl přeci jen něčím specifický. V Praze jsme spolu 
se Science on Stage ČR organizovali mezinárodní festival. Science on Stage se 
konal poprvé v historii v České republice a i přes nejistou covidovou dobu 
se nakonec všechno propojilo v pravý čas a tahle super akce se uskutečnila 
a podařila.  
A tak myšlenka naplnit v roce 2022 obsah výběrem a inspirací ze Science on 
Stage přišla vhod. 
Děkuji Věře Koudelkové nejen za nápad, ale i za to, že dala všechno 
dohromady a tohle dílo má to, co má mít. 
Díky patří také všem, kdo se na vzniku a obsahu podíleli, za to, že své nápady 
pouštějí nezištně do světa a pomáhají tak kolegům obohacovat výuku a dělat 
ji zábavnou pro sebe i své žáky. 
Věřím, že zde naleznete co nejvíce inspirace, a těším se, že se třeba s námi 
podělíte i o své nápady. Kdo ví, možná se v příštích Elixírech nápadů objeví 
i váš příspěvek. 
Přeji Vám hodně správné energie a chuti do bádání a experimentování. 
 

Petra Prošková, 

ředitelka, Elixír do škol 
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Inspirace ze Science on Stage 
Letošní sborník Elixír nápadů pro školní rok – Inspirace ze SonS přináší náměty 
nasbírané na mezinárodním festivalu učitelů přírodních věd Science on Stage 
2022, který se konal v březnu 2022 v Praze. 

Organizace Science on Stage, dříve Physics on Stage, spojuje již přes dvacet 
let učitele přírodovědných předmětů napříč různými evropskými zeměmi a 
Kanadou i napříč různými stupni vzdělávání. Podobně jako Elixír do škol 
v České republice, Science on Stage se věnuje šíření dobré praxe mezi učiteli 
STEAM předmětů v mezinárodním měřítku. Mezi různé aktivity Science on 
Stage patří vedle samotného propojování učitelů podpora tvorby rozličných 
výukových materiálů, organizace workshopů, webinářů a pracovních návštěv 
mezi učiteli z různých evropských zemí, pořádání tematických mezinárodních 
soutěží pro žáky a studenty a v neposlední řadě nejviditelnější akce – 
pravidelné mezinárodní festivaly. Naše akce, materiály ke stažení zdarma a 
informace o tom, jak se zapojit a účastnit se příštího festivalu, který bude 
v létě 2024 ve Finsku, najdete na webu www.science-on.stage.eu a 
www.science-on.stage.cz. 

Díky spolupráci s Elixírem do škol se mohl v roce 2022 konat mezinárodní 
Science on Stage festival i v České republice. Byly to čtyři krásné dny plné 
nápadů, inspirace, spolupráce a přátelství. Ve sborníku, který držíte v ruce, se 
někteří z českých reprezentantů podělili o to, co je na festivalu nejvíce 
zaujalo. Věřím, že díky tomu se nové nápady dostanou k dalším učitelům a 
jejich žákům a budou se dále šířit a přispívat k lepší výuce přírodovědných 
předmětů a radosti z ní. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem našim učitelům, kteří na 
festivalu Českou republiku skvěle reprezentovali, ať svými projekty nebo jako 
členové odborné poroty či jako zvídaví návštěvníci.  

Přeji všem čtenářům sborníku Elixír nápadů pro školní rok – Inspirace ze SonS, 
ať je pro ně podobně inspirující, jako byl samotný festival pro jeho účastníky, 
a těším se, že se další učitelé zapojí do nových ročníků Science on Stage. 
 

Za SonS ČR 

Jitka Houfková 

http://www.science-on.stage.eu/
http://www.science-on.stage.cz/
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Překvapivá fyzika 
 

Překvapivá mechanika 
Jaroslav Reichl 
M. Gregory (Francie) 
A. Allan, D. Featonby (Velká Británie), 
P. Nugent (Irsko) 
 

Kyvadla 
Reprezentant Francie Michael Gregory předváděl experiment s kyvadly. Na 
základě inspirace od něj lze vyrobit jednoduše pomůcku a předvést zajímavé 
experimenty. 
Pomůcku můžeme vyrobit z obalů od kinder-vajíček (nebo lze použít podobné 
krabičky či závaží), barevných papírů a niti (viz obr. 1). Z barevných papírů 
ustřihneme proužky šířky přibližně 1 cm a nalepíme na vrchní část obalů. 
Pomocí těchto barevných proužků pak bude možné jednotlivá kyvadla snáze 
identifikovat ve třídě a mluvit o „červeném“, „modrém“, … kyvadle. To se 
stane pro žáky přehlednější. 
Před uzavřením obalů jejich vrchní částí pomocí jehly protáhneme nit; délky 
nití u jednotlivých kyvadel volíme různé (viz obr. 2). 

 
Obr. 1. Pomůcky k experimentu 
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Takto připravená kyvadla zavěsíme na tyčku, kuchyňskou vařečku, … a držíme 
před sebou ve vodorovné poloze. 
Pokud budeme stát k žákům čelem a kyvadla budou tedy pro žáky v poloze 
zobrazené na obr. 2, můžeme se tvářit, že jim předvedeme kouzlo. Sami žáci 
si řeknou, které z kyvadel má učitel uvést do pohybu. To je třeba ale předem 
vyzkoušet a natrénovat tak, aby se skutečně podařilo rozkývat vybrané 
kyvadlo. 
Různé délky závěsů kyvadel způsobí, že různá kyvadla budou kývat s různou 
vlastní periodou. Při různém kmitání s tyčkou (vařečkou, …), na níž jsou 
kyvadla zavěšená, se rozkýve to, které má stejnou frekvenci jako kmitající 
tyčka. 
Poté lze se žáky diskutovat, jak experiment proběhl, jaké je jeho fyzikální 
vysvětlení, … Experiment lze použít jako motivaci k výkladu rezonance 
mechanického oscilátoru nebo v rámci opakování. 

 
Obr. 2. Vyrobená pomůcka připravená k experimentování 
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Magická fyzika 
Následující tři experimenty jsou inspirovány skupinou fyziků Adrian Allan, 
David Featonby (ze Spojeného království) a Paul Nugent (z Irska), kteří své 
experimenty předváděli jako magická čísla. 
 
Průchod mince blánou 
K experimentu budeme potřebovat zubní blánu (viz [1]), kovovou minci, 
korkovou zátku, gumičku a hrnek nebo jinou nádobu, která má výrazný okraj 
(viz obr. 3). Vlastní experiment pak provedeme v několika krocích. 
První krok, který připravíme tak, aby jej diváci (tj. ve většině případů žáci 
v učebně) neviděli, spočívá v položení kovové mince na korkovou zátku (nebo 
jiný podobný předmět). Korková zátka by měla mít menší průměr, než má 
mince. 
Ve druhém kroku experimentu, který také diváci nesmějí vidět, roztáhneme 
zubní blánu tak, aby byla co nejvíce natažená (viz obr. 4) a tedy hodně 
průhledná, a opatrně jí natáhneme na připravenou minci (viz obr. 5). Před 
přípravou experimentu je vhodné si ostříhat nehty na rukou, abychom blánu 
neprotrhli. 
Ve třetím kroku, který je stále ještě tajný, napneme blánu s mincí na hrnek a 
zajistíme gumičkou. Při pohledu z boku na hrnek s napnutou blánou a mincí 
se pak zdá, že minci leží na bláně. 
Nyní přeneseme hrnek s připravenou blánou a mincí před diváky. Seznámíme 
diváky s tím, že vidíme minci položenou na bláně a že se pokusíme minci 
protlačit blánou dovnitř. Přitom ukážeme obě prázdné ruce. Pak zatlačíme na 
minci obalenou v bláně (viz obr. 7) a minci protlačíme do hrnku. 
Vysvětlení experimentu vyplývá z pružnosti použité blány. Vlivem působící 
síly rukou v přípravné fázi experimentu se blána roztáhne. Současně se vlivem 
snížení vrstvy materiálu stane blána skoro průhlednou. Když pak síla rukou 
přestane působit, blána se vrací do původní polohy, čímž obalí minci, na níž je 
položená. V posledním kroku experimentu pak pružnost blány dovolí minci 
propadnout dovnitř hrnku a sama blána se vrátí do původní pozice. 
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Obr. 3. Pomůcky pro experimentování se zubní blánou 

 

     
 Obr. 4. Natažení blány Obr. 5. Blána nasazená na kovovou minci 

 

   
Obr. 6. Blána s mincí napnutá na hrnku 
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Obr. 7. Působení silou na minci 

 
 
 
Nitinol a karty 
K experimentu budeme potřebovat nitinolový drát, který lze objednat z řady 
internetových obchodů (např. [2]). K provedení dále popsaného experimentu 
je nutná příprava. 
Část drátu ohneme do tvaru čtverce resp. kosočtverce kolem kovové tyče 
vhodného tvaru, případně zajistíme tento tvar jinak. Abychom docílili stavu, 
že si drát „bude pamatovat“ tento nový tvar, je nutné drát ohřát nad 
plamenem hořáku (ve školní chemické laboratoři nebo nad domácím 
kuchyňským sporákem) na teplotu přibližně 500 stupňů Celsia („do 
rozžhavení drátu“). Během ohřevu budou uvnitř drátu působit síly, které se 
jej budou snažit vrátit do původního tvaru (daného výrobcem). Pro dosažení 
nového tvaru je nutno těmto silám zabránit v deformaci drátu do nechtěného 
tvaru, proto je nutné pevné „navinutí“ na tyč nebo jiné zabezpečení tvaru 
drátu. V této fázi je velmi nutné dbát na bezpečnost práce s otevřeným 
plamenem! 
Poté necháme drát vychladnout na bezpečném místě. Pak drát ohneme do 
libovolného tvaru a je připraven k použití během experimentu. 
K experimentu budeme dále potřebovat několik karet POUZE se symbolem 
káry (tj. symbolem, který jsme zafixovali do nitinolu), širší misku a horkou 
vodu (tj. také rychlovarnou konvici). 
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Vlastní provedení experimentu proběhne ve dvou krocích. 
V prvním kroku před diváky zamícháme karty a rubem karet směrem 
k divákům dáme jednomu z nich jednu kartu vybrat. Divák si „náhodně“ 
vybere kartu se symbolem káry. 
Ve druhém kroku experimentu vložíme do vhodné misky připravený 
nitinolový drát a zalijeme horkou vodou z rychlovarné konvice. Drát změní 
svůj tvar a objeví se symbol káry. 
Vysvětlení prvního kroku experimentu je prosté: divák musel vytáhnout (díky 
připraveným kartám) kartu se symbolem káry. 
Vysvětlení druhého kroku experimentu a přípravné fáze experimentu vyplývá 
z vlastnosti nitinolového dráhu. Nitinol je slitina titanu a niklu a drát z ní 
vyrobený má tvarovou paměť. Tato vlastnost vyplývá z faktu, že tato slitina se 
může nacházet v různých fázích (viz obr. 11). 

 
Obr. 8. Krystalické soustavy nitinolu 

 
Struktura nitinolu je citlivá na vnější silové působení (namáhání) a na teplotu. 
Slitina má tři teplotní fáze: 
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Austenitská fáze – v ní se nachází nitinol při ohřevu nad aktivační teplotu, 
která se mění v závislosti na přesném složení slitiny (přibližně od 10 stupňů 
Celsia do 130 stupňů Celsia). 
Martenzitická fáze – v ní se nachází nitinol při teplotách nižších, než je 
aktivační teplota. Krystalická struktura se změní a molekuly jsou zarovnány a 
soustředěny v malých skupinkách. V této fázi může být slitina ohnuta a 
tvarována. Deformace mění vnitřní strukturu slitiny, což vede ke změně 
vnitřního napětí slitiny. 
Žíhací fáze – jedná se o vysokoteplotní fázi slitiny. V této fázi slitina mění svou 
vnitřní strukturu a „pamatuje“ si současný stav. Teplota žíhací fáze je 
přibližně 500 stupňů Celsia (viz popis přípravné fáze experimentu). 
Při pokojové teplotě se nitinol nachází v Martenzitické fázi. Když nitinol 
deformujeme ohybem, krystalická struktura se v rámci skupin molekul 
deformuje a vzniká vnitřní napětí slitiny. Když slitinu zahřejeme nad aktivační 
teplotu, krystalická struktura se změní na krychlovou. Ta vyžaduje jiný tvar, 
který si slitina pamatuje ze žíhací fáze. Při návratu do tvaru, který si slitina 
„pamatuje“, se vnitřní napětí slitiny snižuje. Pokud slitina nebyla 
zdeformována (do jiného tvaru než který si „pamatuje“), probíhá stále změna 
struktury mřížky, ale není pozorovatelný žádný znatelný pohyb slitiny. 
 
Výše popsané experimenty je nutné zařazovat do výuky obezřetně. Když jich 
žáci uvidí několik za měsíc nebo za půl roku, je to příjemné osvěžené hodiny, 
žáci budou mít větší motivaci do dalšího učení, budou o experimentu rádi 
diskutovat. Když budou tyto experimenty zařazovány do každé vyučovací 
hodiny, ztratí svůj půvab: pro žáky budou po chvíli nudné. 
Výhodou těchto experimentů je, že mohou být zařazeny nejen do běžných 
hodin fyziky, ale i do volnějších hodin (suplované hodiny, hodiny před 
koncem školního roku, různá fyzikální show,  …). 
Nevýhodou pak je nutnost experiment velmi důkladně nacvičit. Ač sám 
nejsem přítelem mechanického učení nad jistou ještě únosnou mez, v tomto 
případě je nutné rozmyslet nejen „vycpávkový“ text při experimentování, ale 
také pohyby učitele (jak se natočit k žákům, kde mít položeny pomůcky, …), 
aby experiment skutečně na první pohled vypadal jako kouzlo. 
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Zdroje 
[1] Zubní blána. Dostupné on-line: https://www.dentamax.cz/rubber-dam-

36ks.html; [citováno 17. 7. 2022] 
[2] Nitinol. Dostupné on-line: http://simzac.cz/nitinol/19-nitinol-drat-12-

mm.html; [citováno 17. 7. 2022] 
[3] Gelové kuličky. https://www.stoklasa.cz/vodni-perly-gelove-kulicky-do-

vazy-4-g-x121823; [citováno 17. 7. 2022] 
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Překvapivá optika 

Jitka Soukupová 
M.P.García Hormingo (Španělsko) 
 
Na mezinárodní přehlídce Science on Stage 2022 v Praze mne zaujal stánek 
španělské učitelky M. P. García Hormingo s názvem I can see it and I don’t 
Believe it zařazený do sekce Fyzika pro nejmenší. Nápady lze využít s mírnými 
obměnami jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy a v různých 
přírodovědných zájmových kroužcích, badatelských klubech i v rámci jiných 
volnočasových aktivit. 
Celý představený projekt I can see it and I don’t Believe it  byl zaměřen na 
téma optické iluze. Optické iluze jsou založeny na tom, že diváka vedou 
k nesprávnému vnímání reality. Mozek nemá dostatečnou kapacitu na 
zpracování informací, které vnímají oči, a divákova mysl musí používat 
zkratky, aby provedla co nejlogičtější interpretaci toho, co vidí. 
Na jednoduchých experimentech je tak žákům možné ukázat a vysvětlit, jak a 
proč nás oči mohou klamat.  
 

1. „Vznášející se“ skleněné kuličky 
Pomůcky: Velká zavírací zkumavka (šroubování nebo zátka) nebo jakákoliv 
uzavíratelná průhledná nádoba, skleněné barevné kuličky nebo jakékoliv jiné 
barevné těleso (LEGO panáček a podobně), hydrogelové vodní perly 
Kde koupíme hydrogelové kuličky: květinářství, obchody pro kutily a 
zahrádkáře typu Hornbach, OBI a další. 
Jak postupujeme:  
1. Přes noc necháme nabobtnat ve vodě 

hydrogelové vodní perly. Velikost kuliček před 
hydratací – průměr přibližně 0,1 cm, velikost 
po hydrataci – průměr přibližně 1 cm. Míru 
nasycenosti vodních perel vodou lze určit buď 
z těchto přibližných velikostí, nebo z míry 
čirosti a lesklosti kuličky po nabobtnání. 

2. Do zkumavky umístíme dvě vodní perly, 
skleněnou kuličku, opět dvě vodní perly, 
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skleněnou kuličku atd. a končíme vodními perlami.  
3. Poté zkumavku až po okraj naplníme vodou 

tak, aby v ní nevznikly žádné vzduchové 
bubliny. A můžeme pozorovat vznášející se 
skleněné kuličky. 

4. Stejný postup aplikujeme v jiných nádobách a 
s jinými ponořenými tělesy, jen vrstva 
hydrogelových koulí musí být větší. 

Jak to funguje: Hydrogelové koule absorbují 
vodu a několikanásobně zvětší svůj objem 
tak, že jsou z více než 90 % tvořeny vodou. 
Díky tomu mají téměř stejný index lomu jako 
voda. Proto jimi po zalití vodou světelný 
paprsek prochází beze změny směru a my je 
ve zkumavce nepozorujeme a skleněné kuličky nebo LEGO panáčci 
vypadají, jako by se ve vodě vznášeli. 

 

2. Jastrowova optická iluze (bumerangová iluze)  
Takzvaná Jastrowova iluze zamotala hlavy vědcům už na konci 
19. století.  Jastrowova iluze je optický klam popsaný polsko-americkým 
psychologem Josephem Jastrowem v roce 1892. Jedná se o dva nebo několik 
identických oblouků, kde spodní oblouk se vždy zdá být větší.  
Autorem bumerangové iluze je polsko-americký psycholog Joseph Jastrow. 
Narodil se roku 1863 ve Varšavě, ale už jako malý se s rodinou ocitl v USA, 
kde následně studoval na Pensylvánské univerzitě. Spolupracoval 
s významnými vědci konce 19. století například se zakladatelem pragmatismu 
C. S. Peircem či behavioristou Clarkem L. Hullem. Svými přednáškami a 
popularizačními texty se snažil představit psychologické výzkumy široké 
veřejnosti. Největšího věhlasu dosáhl právě díky zkoumání optických jevů a 
klamů. 
Pomůcky: Dva shodné útvary bumerangového tvaru – papírové, ze dřeva, 
vytištěné na 3D tiskárně a podobně 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jastrow
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Obr. 1. Jastrowova iluze, zdroj: iStock 

Jak postupujeme: Vystřihneme nebo vyřízneme oba „bumerangy“ a položíme 
vodorovně nad sebe nebo svisle vedle sebe a pozorujeme jejich velikost. 
Jak to funguje: Pokud nad sebe nebo vedle sebe umístíme dva a více 
shodných pásů, které opisují část kružnice, bude se ten horní jevit jako menší, 
přestože jsou ve skutečnosti stejně dlouhé. Na vině je naše vnímání 
perspektivy.  
S kontrastem mezi kratší vnitřní a delší vnější stranou pásu se náš mozek 
nedokáže vyrovnat, a to ani v případě, že jsme si této informace vědomi.  

  
Obr. 2. Jastrowova iluze tři melouny 

Námět na 3D tisk Jastrowových iluzí:  

Jastrowova iluze – https://3dmixers.com/m/109783-jastrow-illusion 
Jastrowovy mističky – https://www.thingiverse.com/thing:3191482 

 

https://3dmixers.com/m/109783-jastrow-illusion
https://3dmixers.com/m/109783-jastrow-illusion
https://www.thingiverse.com/thing:3191482
https://www.thingiverse.com/thing:3191482
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3. Iluze dvou spojujících se prstenců 
Tato iluze byla poprvé prezentována japonským matematikem, vynálezcem 
hraček a umělcem, Dr. Akirou Nishiharou. 
Pomůcky: Dva shodné náramky, prstence z roliček toaletního papíru nebo 
polystyrenové věnce, řezák, lepidlo 
 
Jak postupujeme: Šikmo seřízneme a slepíme dva nebo několik 
polystyrenových věnců, nebo dřevěných náramků, nebo prstenců z roličky od 
toaletního papíru a získáme iluzi dvou a více prstenců, které se při pohybu 
„rozpojují a spojují“. 
Jak to funguje: Jedná se o optický klam, kdy oko nestihne sledovat otáčivý 
pohyb a nám se zdá, jako by se prstence pouze posouvaly a střídavě spojovaly 
a rozpojovaly. Prstence je možné také položit na otáčející se dortovou formu 
a tu roztočit. 

 
Obr. 3. Iluze spojujících se prstenců 

Námět na 3D tisk spojených prstenců:  

Spojené prstence na otočnou podložku:   
https://www.thingiverse.com/thing:2494803 
Spojené prstence na kutálení: https://cults3d.com/en/3d-model/various/rolling-
rings?fbclid=IwAR1j0OkBXMcpd31CVOIXcEnmOEgJoNkKO4bI1aJ9xhh1acl7fzX3YHij59U 
 

https://www.thingiverse.com/thing:2494803
https://cults3d.com/en/3d-model/various/rolling-rings?fbclid=IwAR1j0OkBXMcpd31CVOIXcEnmOEgJoNkKO4bI1aJ9xhh1acl7fzX3YHij59U
https://cults3d.com/en/3d-model/various/rolling-rings?fbclid=IwAR1j0OkBXMcpd31CVOIXcEnmOEgJoNkKO4bI1aJ9xhh1acl7fzX3YHij59U
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4. Sugihariho zrcadlové iluze 
Optické klamy japonského matematika Kokichi Sugihariho získaly v letech 
2010, 2013, 2018 a 2020 ocenění nejlepší optická iluze roku.  
Pomůcky: rovinné zrcadlo, papír, nůžky, izolepa pro papírové iluze, 
3D tiskárna pro tištěné iluze 
Jak postupovat: Buď vystřihneme obrazce a slepíme izolepou podle vzoru, 
nebo vytiskneme na 3D tiskárně. Následně finální papírový nebo 3D tištěný 
klam umístíme před zrcadlo a pozorujeme jeho obraz zároveň před zrcadlem 
a v zrcadle.  
Jak to funguje: Přední polovina tvaru je vypuklá, zadní polovina tvaru je dutá, 
pokud nemáme za optickým klamem umístěné zrcadlo a nevidíme zadní 
stranu, oko si přizpůsobí a mozek domyslí obraz podle přední strany. Díky 
zrcadlu umístěnému za útvarem pozorujeme přední i zadní stranu zároveň a 
obraz, který vidíme, je pro člověka díky tomu matoucí, protože si opět mozek 
„domyslí“ druhou polovinu podle zrakového vjemu, a tak vidíme současně 
dva odlišné útvary před a za zrcadlem.  

  
Obr. 4. Sugihariho zrcadlové iluze 

Námět na 3D tisk Sugihariho iluzí:  
• Šipka: https://www.thingiverse.com/thing:3506048 
• 6 válců/kvádrů: https://www.thingiverse.com/thing:2747478 
• Batman kontra Superman: https://www.thingiverse.com/thing:3169256 
• Hrneček: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-squircle-mug-

ambiguous-cylinder-illusion-41221 
• 2 válce/různé hranoly: https://www.thingiverse.com/thing:1668263 
• Šablony na vystřižení z papíru: https://divisbyzero.com/2016/10/02/two-

more-impossible-cylinders/  

https://www.thingiverse.com/thing:3506048
https://www.thingiverse.com/thing:2747478
https://www.thingiverse.com/thing:3169256
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-squircle-mug-ambiguous-cylinder-illusion-41221
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-squircle-mug-ambiguous-cylinder-illusion-41221
https://www.thingiverse.com/thing:1668263?fbclid=IwAR1JmGKn9hiVAcwfIPh0GPzch9KaxrOrvmRoJ2xUV8Q1_qhfJ0lieX71GCY
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Pohyb jinak 
 
 

Běhající koník 

Aneta Čermáková 
F. Balta (Belgie) 
 
Věděli jste, že gravitace může umožnit objektům chodit? Touto otázkou byl 
uveden stánek belgického kolegy Francois Balty z University of Liège (BE). 
Projekt ukazoval, jak se může sama pohybovat kartonová postavička. Pomocí 
gravitace, nakloněné roviny a vhodně zakulacených nožiček. 

Jak na výrobu? 
Jak si tuto chodící hračku vyrobit asi nejlépe popisuje tento nákres. Podle 
šablony si chodící postavičku nakreslete a vystřihněte z kartonu.  

 
Obr. 1. Nákres postavičky 

Přerušovaná čára značí ohyby, plná čára místa, kde stříhat.  
Uvedené rozměry uvedl přímo autor na stánku a já jsem zkoušela prototyp 
také v této velikosti. Vím tedy, že to opravdu funguje, ale mělo by stačit 
zachovat poměry. Na festivalu byla k vidění i chodící krabice od pizzy.  
A nyní už jen postavit na nakloněnou rovinu z hrubého materiálu tak, aby 
mohla postavička chodit a neklouzalo jí to. Zakulacení nohou je třeba doladit 
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tak, aby se po počátečním naklonění postavička začala pohybovat kolíbavým 
způsobem dolů z nakloněné roviny. 

 
Obr. 2. Hotový koník 

Jak to funguje?  
Aby postavička mohla chodit, musíme jí na počátku naklonit do strany a 
pustit. Další pohyb je způsoben kýváním těžiště ze strany na stranu. 
Nakloněním objektu se těžiště vychýlí z rovnovážné polohy. To má tendenci 
se vlivem gravitace vrátit zpět, a zatímco se vrací, setrvačnost objektu 
způsobí, že se nakloní do opačného směru. Těžiště tedy osciluje z jedné 
strany na druhou. 

 

 
(Zdroj obrázku: 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/289524/1/PosterFB.pdf) 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/289524/1/PosterFB.pdf
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Hurikán v hrnečku 

Zdeňka Kielbusová 
N. Ceilica, B. Szymanska-Markowska, A. Buczek (Polsko) 
 
Vírové kroužky jsou četné v turbulentních tocích kapalin a plynů, ale 
zřídkakdy si jich všimneme. Pokud do tekutiny přidáme nějaké drobné 
částice, můžeme tyto víry zviditelnit. Například v plynech je můžeme vidět 
v kouřových kroužcích, které jsou často záměrně nebo náhodně vytvářeny 
kuřáky. Rozměry vírů se pohybují od neuvěřitelných 0,1 nm v supratekutém 
héliu do rozměrů spirálních galaxií vyjádřených ve světelných letech. 
Tvorba vírových prstenců fascinuje vědeckou komunitu již více než století, 
počínaje Williamem Bartonem Rogersem, který provedl důkladná pozorování 
procesu tvorby vzduchových vírových prstenců ve vzduchu, vzduchových 
prstenců v kapalinách a kapalinových prstenců v kapalinách. William Barton 
Rogers využíval jednoduchou experimentální metodu. Nechal dopadat kapku 
kapaliny na volný povrch jiné kapaliny; padající barevná kapka kapaliny 
následně vytvoří na rozhraní v důsledku povrchového napětí vírový prstenec. 
Turbulentní proudění je velmi obtížné popsat nejen v matematice, ale i fyzice. 
Ovšem je vizuálně velmi hezké.  

 
Obr. 1. Rudá skvrna na Jupiteru 

Kolegové z Polska ukazovali na stánku dva způsoby vizualizace proudění. 
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Difúze dvou různých tekutin  
Pomůcky:  
Termokamera, rotační deska, vhodná nádoba (velká Petriho miska, větší 
hrneček, hluboký talíř), injekční stříkačka, voda, konvice 
Provedení: 
Na rotační desku umístíme vhodnou nádobu, do které nalejeme horkou vodu. 
Do injekční stříkačky nabereme studenou vodu. Zapneme termokameru. 
Injekční stříkačkou vstříkneme studenou vodu do nádoby s teplou vodou. 
Roztočíme rotační desku a sledujeme vše pomocí termokamery.  
Během experimentu můžeme zjišťovat teplotu kapalin. Můžeme různě měnit 
poměr jejich objemů, směr a rychlost otáčení disku. Můžeme měnit 
i kapaliny. V originálu, prezentovaném na SonS, byly tekutinami horká káva a 
studená smetana. Čím větší je rozdíl teplot, tím lépe je vše na termokameře 
viditelné.  

 
Obr. 2. Uspořádání experimentu 
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Obr. 3. Průběh experimentu s rozdílnými teplotami vody na rotační desce 

   
Obr. 4. Vznik vírových kroužků 

Při nalití horké vody do studené můžeme pozorovat první charakteristickou 
formu, která se skládá ze dvou vírových kroužků rotujících v opačných 
směrech. Ke vzniku těchto vírů dochází, protože nalévaná horká kapalina 
naráží na odpor studené kapaliny v nádobě a postupně se kroutí a tvoří 
spirály.  
Vírové struktury vznikají v rámci nestacionárního proudění a jsou schopny 
„svého vlastního života”: vznikají, rostou, interagují s ostatními strukturami 
proudění, se stěnou či tělesy a konstrukcemi. Vlastnímu rozpadu podléhají 
tehdy, pokud nemají „ke svému životu“ dostatečný přísun energie. Vírový 
prstenec má obvykle tendenci se pohybovat ve směru, který je kolmý k rovině 
prstence. Vnitřní okraj prstence se pohybuje vpřed rychleji, než vnější okraj, 
nadto uvnitř stacionární tekutiny může vírový prstenec cestovat na relativně 
dlouhou vzdálenost a unášet s sebou nalévanou tekutinu. 
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V charakteristickém vírovém prstenci se částice tekutiny pohybují po zhruba 
kruhových drahách kolem jádra víru. Stejně jako rotující kolo snižuje tření 
mezi autem a zemí, proudění víru snižuje tření mezi jádrem a okolní 
stacionární tekutinou, což mu umožňuje cestovat na velkou vzdálenost 
s relativně malou ztrátou hmoty a kinetické energie a malou změnou velikosti 
nebo tvaru. Vírový prstenec tedy může nést hmotu mnohem dále a s menším 
rozptylem než proud tekutiny. To například vysvětluje, proč se kouřový 
prstenec pohybuje dlouho poté, co se s ním vyfukovaný další kouř zastavil a 
rozptýlil. 
 
Vizualizace proudění pomocí Mica prášku 
Pomůcky:  
Rotační deska, Mica slídový prášek, voda, nádoby různých tvarů (kulatá, 
hranatá, …) 
Provedení: 
Nejdříve smícháme Mica slídový prášek s vodou, ideální poměr je 2 g prášku 
na 200 ml vody. Protože částice slídy odrážejí různé světlo v různých směrech, 
můžeme díky tomu pozorovat proudění v tekutině. Nádobu se směsí vody a 
Mica prášku položíme na rotační desku a roztočíme. Opět můžeme měnit 
počet otáček, směr otáčení a tvary nádob. 

   
Obrázek 5. Průběh experimentu 
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Stejně tak lze pozorovat proudění kapaliny, kterou do nádoby vstříkneme 
pomocí stříkačky, víry, které vzniknou za pohybujícím se objektem (tyčkou, 
kterou táhneme v nádobě), apod. 

 
Obr. 6. Proudění kapaliny ze stříkačky 

 
Obr. 7. Jiný tvar nádoby 

Použitá literatura 
URUBA, Václav. Turbulence. 2. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2014, 

http://home.zcu.cz/~uruba/material/Turbulence_49.pdf  

http://home.zcu.cz/%7Euruba/material/Turbulence_49.pdf
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Hrátky  
s magnetismem 

 
Zdeněk Polák (Česká republika) 
 
 
Úvod 
Text je věnován stručnému popisu pokusů z magnetismu, které jsem 
prezentoval na setkání učitelů fyziky SonS 2022 v Praze. Výběr měl tři 
hlediska. Ve všech případech jde o pokusy s permanentními magnety, 
všechny využívám při motivaci či k prohloubení chápání vlastností a účinků 
magnetického pole a všechny předměty se musely vejít do batohu. Fotografie 
několika stěžejních jsou na posteru, který sloužil jako poutač prezentace. 
Prakticky všechny jsem již v minulosti někdy předváděl a k podrobnějšímu 
popisu slouží odkazy na internetové publikace. Většina je také už někde jinde 
a dříve zveřejněna, protože jde o obecně známý jev. Přesto některé jsou jinak 
a nově uspořádané varianty. Každý zde najde určitě aspoň něco, co je pro 
něho nové, dosud neznámé a tedy inspirující. Podrobnější popis experimentů 
lze nalézt v publikacích [1], [2], pokud není uvedeno jinak. 

 
Obr. 1. Připravené experimenty z magnetismu na 

Science on Stage Praha 2022 
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Druhy magnetů 
V podstatě všechny běžně používané magnety jsou vyrobeny ze tří základních 
materiálů. Společnou vlastností je křehkost. Pozornost je třeba věnovat 
zvláště větším magnetům. Mohou se při vzájemném prudkém přitažení 
roztříštit, nebo způsobit nepříjemné zranění skřípnutím pokožky. Pokud to 
nebrání pokusu, opatřete magnety ochranným obalem. 

Feritové (keramické) magnety: Nejběžnější, nejdostupnější a nejlevnější typ, 
běžné „nástěnkové“ magnety. Jsou tvrdé, velmi křehké, nevodivé, 
magneticky stálé, teplotně i chemicky vysoce odolné a odolné proti 
vzájemnému odmagnetovávání.  

Magnety železných slitin: Speciální magneticky tvrdé ocele. Od běžné 
uhlíkové oceli po speciální slitiny (ALNICO). Používají se ve starých 
reproduktorech, tyčových magnetech, střelkách buzol nebo jako 
podkovové magnety. Jsou mechanicky odolnější než feritové, ale 
magneticky nestálé. Je nutné je uchovávat v magneticky uzavřeném 
obvodu, jinak s časem slábnou. 

Neodymové magnety: Velmi křehké, chemicky a tepelně nestálé. Použitelné 
do teplot cca 80–150 °C. Pro praktické použití existují jedině povrchově 
upravené např. niklováním. Vzhledem k vysoké povrchové indukci je 
nutno skladovat odděleně od jiných druhů magnetů, aby je neodymové 
magnety nepřemagnetovaly.  

 
Ukládání magnetů 
Pro trvalé uložení magnetů je dobré volit takové uspořádání, aby magnetický 
obvod byl uzavřen, a od okolí je odstínit železným plechem. Při dočasném 
uložení, např. při vlastních experimentech, lze doporučit pokládat magnety 
na připravený železný plech (neodymové magnety na ocelový plech pokrytý 
silnější lepenkou, aby šly snadněji sejmout).  
Neodymové magnety větších rozměrů je třeba chránit. Velmi se osvědčily 
tuby od šumivých vitamínů. Do prázdné válcové tuby se vloží magnet a zbytek 
prostoru se utěsní polystyrenovou vložkou tak, aby se magnet nemohl 
pohybovat, a utěsní se víčkem. Magnet se tak dobře drží v ruce a nehrozí 
roztříštění magnetů při náhodném secvaknutí. Většinu experimentů tato 
úprava neomezí. 
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Experimenty 
Mince a magnet 
Nejprve vyzkoušíme, jak magnet přitáhne jednu, dvě až řetízek mincí. Mince 
se vzájemně přitahují. Když je zavěsíme pod magnet, můžeme vytvořit dlouhý 
řetízek. Postavíme je úzkou hranou na sebe a vytvoříme vysokou pyramidu. 
Proč nespadnou? Podobně lze postavit „sněhuláka“ z malých ocelových 
kuliček, aniž by se skutálely. Můžeme ale zavěsit mince pod magnet, aniž by 
se magnetu dotýkaly. Uspořádání je mnoho a ukazují, jak se mince stávají 
dočasným magnetem v magnetickém poli magnetu. 

       
Obr. 2. Různé varianty magnetování mincí permanentním magnetem.  

Na obrázku vlevo je magnet v bílém krytu, ostatní jsou vidět.  
Všechny magnety mají svislou orientaci pólů N – S. 

Tři mince a dva magnety 
Pokus v několika krocích demonstruje magnetování mincí malým magnetem. 
Potřebujeme dva stejné feritové magnety a tři české mince, které mají 
průměr o několik milimetrů větší, než je průměr magnetů. Magnety jsou vždy 
tak, aby se odpuzovaly – stejným pólem oproti sobě.  

1. Mezi magnety, které se odpuzují, vložíme jednu minci. Magnety se k ní 
přitáhnou.  

2. Mezi póly vložíme dvě mince. Magnety si přitáhnou každý svou minci, 
mince se chovají jako pólové nástavce magnetů, vzájemně se odpuzují. 
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3. Vložíme třetí minci. Třeba tak, že ji položíme na jeden magnet, který už 
jednu minci má a druhý magnet s jedinou mincí pomalu shora přiblížíme. 
Prostřední mince odskočí z prostoru mezi póly stranou, kam z pólových 
nástavců vycházejí indukční čáry magnetických polí magnetů. 

     
Obr. 3. Tři mince a dva magnety 

Dva magnety a mince 
Velmi dávno ve své učitelské praxi jsem používal sadu docela dobrých testů 
pro žáky 6. třídy základní školy. Setkal jsem se tam se zadáním, na které jsem 
sám nedokázal odpovědět. Mělo se rozhodnout, které vlákno se nejvíce 
prodlouží (viz obr. 4 a [7]). 

 
Obr. 4. Zadání z učebnice [7] 

Sestavil jsem odpovídající experiment a 
situace se ukázala být ještě složitější, než se 
dalo čekat. A to i při značném zjednodušení, 
kdy byla měřena síla na kuličku a neměnila se 
její poloha. Výsledek byl velmi závislý na 
výchozích parametrech a uspořádání magnetů 
a kuličky. Ale při řešení experimentu se 
ukázaly další zajímavé jevy. Jsou-li magnety 
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paralelně, vytvoří magnetické pole dalekého dosahu a zmagnetují mince do 
velké vzdálenosti. Při antiparalelním uspořádání magnety zmagnetují jen 
jednu minci a další už se nepřitáhne. Pole se uzavřelo, magnetické indukční 
čáry vycházející z jednoho pólu přes minci vcházejí do druhého magnetu. 
Další minci již nezmagnetují. V tomto uspořádání je síla přitahující první minci 
větší při antiparalelním uspořádání magnetů. 
 
Sponky v magnetickém poli 
Dalším velmi užitečným předmětem na zkoumání magnetického pole je 
obyčejná malá kancelářská sponka. Bohužel sponky nejsou už tak dobře 
magneticky měkké a po působení magnetu zůstávají trochu zmagnetované. 
Na druhou stranu jsou levné a dobře se s nimi pracuje. Můžeme vytvářet trsy, 
řetízky, ale také přenášet sponky pomocí jiné zmagnetované sponky a cítit 
v prstech působení síly magnetického pole a jeho směrovost. Samozřejmě 
stále musíme mít na paměti přítomnost gravitačního pole. 

 
Obr. 5. Sloupec feritových magnetů na silném ocelovém  

magneticky měkkém plechu. 

Okénko na pilinové obrazce 
Asi nejlepší představu o tvaru a dosahu působení magnetického pole přináší 
pilinový obrazec. Magnet překryjeme papírem a naprášíme na něj magneticky 
měkké ocelové piliny. Seřazením pilin do směru magnetického pole vzniká 
velmi působivý obrazec. Ale piliny jsou všude a z magnetu se špatně 
odstraňují. Proto je dobré, aby piliny zůstaly uzavřené. Užitečné je zhotovit si 
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ze dvou tenkých skel, pilin a okenního těsnění asi 0,5 až 1 cm vysokou 
krabičku o rozměrech malé dopisní obálky. Piliny jsou uvnitř, neznečistí 
magnet. Potřebujeme-li je rozprostřít po ploše, umístíme krabičku nad jeden 
pól většího magnetu a krabičkou zatřeseme. 

   
Obr. 6. Pomůcky pro zhotovení okénka s pilinami a hotové okénko (vlevo). 

Detail Harddiskového dvoupólového neodymového magnetu  
pod skleněným okénkem s pilinami 

Magnety nad sebou s mezerou pro vkládání věcí 
Dva větší magnety jsou uzpůsobené tak, aby se vznášely odpudivou silou nad 
sebou a byl přístupný prostor mezi nimi. Můžeme mezi ně vkládat různé 
předměty a formulovat předpovědi, co se stane.  

 
Obr. 7. Magnety vznášející se nad sebou pro vkládání věcí. Vlevo je mezi 

magnety mosazný blok, vpravo ocelový plech. 
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Magnety nad sebou pro měření odpudivé síly 
K experimentu jsou potřeba dva kruhové feritové magnety s otvorem 
uprostřed (z reproduktorů nebo z mikrovlnky) Jeden položíme na prkénko, ve 
kterém je vetknuta plastová trubka o malinko menším průměru, než je 
velikost otvoru v magnetu. Na trubku navlékneme druhý magnet, aby se od 
prvního odpuzoval, a navrch navlékneme další plastovou trubku o průměru 
větším, než je otvor v magnetech. Na horní část trubky můžeme pokládat 
závaží a měřit vzdálenost mezi magnety.  
 
Jazýčkové relé 
Obvykle se tento spínací prvek nachází v dutině cívky, nebo je aktivován 
malým feritovým magnetem. Podstatou jsou dva pružné feromagnetické 
vodivé plíšky, jejichž konce se překrývají a odděluje je malá mezera. V případě 
podélného zmagnetování se přitáhnou a uzavřou spínaný obvod. 

  
Obr. 8. Model jazýčkového relé z ocelových pásků. Přiblížíme-li ke kontaktům 

magnet jedním pólem, konce jazýčků se zmagnetují stejným pólem a 
vzájemně se odpuzují. Přiblížíme-li ale magnet netečným pásmem, 

zmagnetují se konce jazýčků opačně a přitáhnou se. 

Horizontální magnetka  
Kompas a buzola jsou základní pomůcky pro mapování magnetického pole. 
Lze je improvizovat, ale lepší je levný výrobek koupit. Při práci je třeba dát 
pozor, magnetka busoly se snadno přemagnetuje. Tato změna je snadno a 
bez problému vratná. Magnetujeme podélně, malý feritový magnet severním 
pólem zespoda k ose magnetky a pomalu posouváme k jižnímu konci 
magnetky. Pak magnet obrátíme, jižním koncem od středu pohybujeme ke 
konci severního pólu magnetky. Tím se střelka srovná. Nejjednodušší způsob 
jak magnetku improvizovat, je vložit magnet do malé nádobky a položit na 
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hladinu vody. Překvapí, jak rychle se nádobka s magnetem natáčí do 
severojižního směru. Musíme počítat s pohybem plovoucí magnetky ve směru 
nárůstu hustoty indukčních čar. 
 
Vertikální magnetka 
Zajímavou obměnou je vertikální magnetka. Jednoduše ji sestavíme ze silné 
delší ocelové zmagnetované jehly vetknuté do malého kousku korku. 
Položíme na hladinu vody v průhledné plastové nádobě, aby jen kousek 
vykukovala nad hladinu. Tak má jeden pól nad hladinou a druhý dole u dna. 
Přiblížíme-li k nádobě tyčový magnet v úrovni horního konce jehly, dá se jehla 
do pohybu přibližně ve směru magnetických indukčních čar. 

 
Obr. 9. Vertikální magnetka putující ve směru indukčních čar tyčového 

magnetu 

Model vazby částic 
Použijeme dostatečně širokou nízkou plastovou misku s přibližně 2 cm vody. 
Doprostřed svisle umístíme plastovou trubku, která je dole zatížena olověnou 
vložkou a v ní je vertikálně pohyblivý malý feritový magnet severním pólem 
nahoru. Na počátku by měl být trochu nad hladinou vody. Na hladinu 
položíme malé plováčky z polystyrenových destiček, nebo z mističek od 
čajových svíček, ve kterých jsou feritové magnety jižním pólem nahoru. 
Budou se tedy přitahovat k centrálně umístěnému magnetu, ale jsou níže. Po 
přiblížení se dostanou blíže k sobě stejné póly magnetů a převládne 
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odpuzování. Hladina vody zajišťuje stálou výšku a plováčky brání převrácení 
magnetů. Nastane rovnováha sil v konkrétní vzdálenosti plovoucího a 
centrálního magnetu. Je-li v misce více plovoucích magnetů, rozmístí se 
symetricky. Modelujeme tak pružnou silovou vazbu. 

   
Obr. 10. Vertikálně orientované plovoucí magnety udržují stálou vzdálenost 

od centrálního magnetu, která se nastavuje polohou magnetu ve středu 
misky. Stálá poloha jako minimum potenciální energie 

 
Magnetické stínění 
Dáme na stůl kompas. Magnetka se nastaví do směru indukčních čar. Pak 
položíme na stůl běžný feritový magnet N-S směrem kolmo na magnetku do 
takové vzdálenosti, aby výchylka magnetky z původní polohy činila asi 45°. 
V tom případě je magnetické pole magnetu srovnatelné s magnetickým 
polem okolí magnetky. Nyní můžeme magnet obklopovat různými předměty 
a zjišťovat, jak se mění výchylka magnetky. Ukáže se, přiklopíme-li magnet 
sklenicí, nebo jakýmkoli nemagnetickým krytem, výchylka magnetky se 
nemění. Přiklopíme-li ho ocelovou plechovkou, výchylka klesne. Magnetické 
pole je feromagnetickým krytem odstíněno. 
 
Magnetická úchytka 
Každý se jistě setkal s magnetickou úchytkou dveří skříňky. Při podrobnějším 
prozkoumání zjistíme, že na dvířkách je kousek ocelového plechu a proti 
němu na skříňce je plastová krabička, ze které vykukují dva silné plíšky. Uvnitř 
je malý feritový magnet, kterému plíšky slouží jako pólové nástavce. Při 
zavření dvířek se uzavře také magnetický obvod tvořený vlastním magnetem, 
pólovými plechy a dveřním plíškem. Vše drží pohromadě značnou silou. Stačí 
ale trhnutím vytvořit nepatrnou mezeru mezi dveřním plíškem a zbytkem 
obvodu a síla klesá prakticky k nule. 
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Obr. 11. Zleva: magnetická úchytka v krytu, magnet s pólovými nástavci, 

nástěnkový magnet s pólovými nástavci z dvoukorun a pro porovnání 
přídržné síly samotný magnet na minci 

Magnetování, odmagnetování, přemagnetování 
Umístíme-li magneticky tvrdý materiál do magnetického pole, zmagnetuje se 
a vznikne stálý magnet. Jde o proces magnetování. Tak se dá zmagnetovat 
ocelový vrták, nůž, šroubovák, nůžky apod. Stejně jsou vytvořeny feritové 
magnety. Po slisování a vypálení feritové hmoty je nutné ji zmagnetovat 
v silném vnějším magnetickém poli. Ocelové předměty nemají velkou stálost 
magnetizace a lze je poměrně snadno přemagnetovat umístěním do 
magnetického pole opačného směru, nebo zcela odmagnetovat umístěním 
do směrově proměnného magnetického pole v cívce napájené střídavým 
proudem. Snadno také můžeme odmagnetovat předměty tím, že jimi 
pohybujeme nad řadou magnetů s opačně orientovanými póly při současném 
vzdalování od magnetů.  

   
Obr. 12. Řada magnetů pro odmagnetování a pilinový obrazec jejich 

magnetického pole 
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Obr. 13. Odmagnetovávání nůžek táhnutím nad magnety v papíře 

s postupným oddalováním na polystyrenovém klínu 

 
Malý feritový magnet lze přemagnetovat tak, že ho vložíme mezi dva 
robustnější neodymové magnety. Intenzita magnetického pole mezi neodymy 
je tak velká, že se ferit zmagnetuje ve směru jejich pole. Podobně dojde 
k poškození vytvořením náhodně zmagnetované zóny jak feritových tak 
ocelových magnetů při jejich náhodném těsném přiblížení k neodymům.  
 
Magnetizace nůžek 
Nůžky jsou pro magnetování velmi vděčný objekt. Ocel, ze které jsou 
vyrobeny, je magneticky tvrdá. Pokud jejich nožnice zmagnetujeme 
souhlasně, přitahují mince a sponky jak otevřené tak i zavřené. Pokud je 
zmagnetujeme v opačných směrech, přitahují mince jen v otevřené pozici. Při 
zavření nožnic se uzavře také magnetické pole. Při opětovném otevření mince 
opět přitahují. 
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Obr. 14. Otevřené a zavřené nůžky, jejichž nožnice jsou opačně 

zmagnetované.  

Paramagnetismus a diamagnetismus látek 
První jednoduché rozdělení látek bylo na magnetické a nemagnetické. Jak 
bylo řečeno, vše je složitější. Látky, které nejsou výrazně magnetické, přesto 
nějaké magnetické vlastnosti mají: můžeme je dále rozdělit na 
paramagnetika, která nepatrně zesilují magnetická pole, jejich relativní 
permeabilita je nepatrně větší než jedna a diamagnetika, která pole nepatrně 
zeslabují a jejich relativní permeabilita je menší než jedna. Mezi 
paramagnetika patří třeba kyslík, vodík, modrá i zelená skalice, hliník, 
hypermangan a další. Diamagnetikem je voda, bizmut, antimon a hlavně 
uhlík. Rozlišíme je magnetem tak, že diamagnetické látky jsou odpuzovány od 
magnetu a paramagnetické slabě přitahovány. Umístíme vzorky látek na 
konce vahadla visícího na tenkém vlákně. Po přiblížení většího neodymového 
magnetu pozorujeme znatelné silové působení. Viz [5]. 
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Obr. 15. Vlevo vahadlo s diamagnetickými vzorky vody a cínu. Uprostřed 
uspořádání pokusu pro levitaci magnetu nad grafitem a detail levitujícího 

magnetu 

Levitace magnetu 
Diamagnetismus uhlíku je tak velký, že umožňuje diamagnetickou levitaci 
malinkého kousku neodymového magnetu. Položíme neodymek na uhlíkový 
blok a shora přiblížíme opatrně velký silný magnet, který nadlehčí malý 
magnetek, ale nepřitáhne ho. Diamagnetické odpuzování uhlíkem již 
magnetek nadzvedne a ten se vznáší ve vzduchu bez jakékoli další stabilizace. 

Levitace uhlíku 
Tenký plátek pyrolytického uhlíku se vznáší v silně rozbíhavém poli několika 
kostiček neodymu. Ale je drahý a běžně nedostupný. Jde to i s grafitovou 
mikrotuhou. K ocelovému L profilu třeba z merkuru na vnitřní stranu 
magneticky přichytíme dvě řady malých neodymových magnetů tak, aby se 
jejich póly co nejvíce střídaly. Do vzniklého žlábku pak vložíme grafitovou 
mikrotuhu, která v něm levituje (podrobný popis viz [3]). 
 
Levitace železné trubičky nad magnetem 
Velmi působivý pokus. Do kruhového otvoru v magnetu z mikrovlnky vtlačíme 
korkovou zátku a do jejího středu vetkneme bambusové párátko. Na něj 
navlékneme trubičku z magneticky měkké oceli o délce asi 2 cm. Trubička je 
magnetickou silou odpuzována od magnetu a zaujme stabilní polohu tak, že 
dolní konec je asi půl centimetru nad horní plochou magnetu.  



39 
 

 

   
Obr. 16. Levitující ocelová trubička nad magnetem (vlevo) a pod magnetem. 
Vpravo možný tvar magnetického pole pomocí indukčních čar. Čáry jsou bez 

orientace a není zakreslen průchod vnitřkem magnetu. 

 
Magnetická barva 
Je drobnou zajímavostí, že jako vedlejší ochranný znak mají některé bankovky 
část tisku provedenu v magnetické černé barvě, která se pak přitahuje 
k magnetu. Jde o americké dolary, eura nebo ukrajinské hřivny (viz [6]). 

Magnetická síla na pohybující se náboj 
Dnes už bohužel nenávratně mizí CRT obrazovky televizorů a PC monitorů. 
Byly nejdostupnějším a velmi efektním zdrojem letících elektronů ve vakuu. 
Po přiblížení magnetu k obrazovce dochází ke změně barev a posunutí 
obrazu.  

 
Obr. 17. Deformace obrazu na barevné CRT obrazovce při přiblížení magnetu. 

Neprovádějte pokus s neodymy, může dojít k trvalému poškození stínítka 
obrazovky. 
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Experimenty s elektromagnetickou indukcí 
a) Spojené reproduktory: Dva robustnější reproduktory s gumovým uložením 
membrány vzájemně propojíme dvoulinkou o průřezu alespoň 1 mm2. Na 
membránu jednoho položíme několik kousků polystyrenu a na membránu 
druhého poklepeme. Pohyb polystyrenových kousků dokazuje pohyb 
membrány.  
b) Spojené CD_ROM: Dvě CD mechaniky z PC zbavíme vší elektroniky 
a ponecháme jen motorky sloužící k pohybu šuplíku na CD. Motorky 
propojíme dvoulinkou. Jestliže zatáhneme za jeden šuplík, jeho vysunutím 
roztočíme motorek, který vyrobí elektrický proud, kterým se roztočí druhý 
motorek a vysune šuplík na druhé CD mechanice. 
c) Je hliníková mince magnetická? Velkou hliníkovou minci (jakékoli hliníkové 
kolečko) položíme na tuhý papír. Přiblížíme k němu shora silný neodymový 
magnet. Mince se nepřitáhne, není magnetická. Pak magnetem pohybujeme 
pod papírem a hliníková mince poslušně sleduje pohyb magnetu.  
d) Hliníkové kolečko z víčka Omnia nad magnetem: Potřebujeme použité 
hliníkové víčko „omnia“ ze sklenice kompotu. Při sterilizačním procesu víčko 
vytuhne a následně se mírně prohne. Vymáčkneme prohnutí ven 
a doprostřed uděláme lehkým ťuknutím větším hřebíkem malinký výstupek. 
Když nyní víčko roztočíme na hladké podložce, dlouho se otáčí. Víčko 
roztočíme na skleněné tabulce a položíme na kruhový magnet (z mikrovlnky) 
tak, aby se magnet nacházel jen pod polovinou víčka. Víčko se prakticky 
okamžitě zastaví. Jestliže ale umístíme rotující víčko symetricky nad střed 
kruhového magnetu, víčko se točí dál, není magnetem brzděno. 

   
Obr. 18. Magnet a hliníkové víčko ze sklenice Omnia. V poloze vlevo se po 
roztočení prudce zastavuje, v poloze vpravo se točí s minimálním útlumem 
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Chromatografie, 
jak ji (nejspíš) 
neznáte 

Anna Adámková 
M. Pachtová (Česká republika) 
 
Úvod a poznámka editora 
Příspěvek popisuje jeden z experimentů, který na workshopu ukazovala pí. 
Pachtová z firmy Roche. Autorem textu je studentka, která na SonS 
vypomáhala, a workshop ji zaujal natolik, že experiment převzala 
a vyzkoušela. 

Potřeby 
K tomuto experimentu budeme potřebovat jednu malou chromatografickou 
kolonu, dvě menší nádobky a jednu menší a jednu větší stříkačku, která bude 
do kolony dobře sedět (ideální jsou stříkačky se závitem). Nedílnou součástí je 
také práškový nápoj Kool-Aid, voda a nádoba na vzniklý roztok.  
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Postup 
Před začátkem lekce si jako první musíme připravit kolonu. Aby správně 
fungovala, je důležité do kolony pomocí stříkačky 15–30 minut před 
používáním vtlačit vodu. Když máme připravenou kolonu, je čas rozpustit si 
celý obsah sáčku práškového nápoje Kool-Aid ve 100ml vody. Při pokusu 
nevyužijeme všechen nápoj, můžeme ho tedy uchovat v uzavíratelné 
skleničce pro další použití.  
V tuto chvíli již můžeme začít s vlastním pokusem. Do malé stříkačky 
natáhneme asi 0,5ml barevného vzorku. Stříkačku nasadíme na kolonu a 
stlačením necháme do kolony vtéct celý obsah stříkačky. Do větší stříkačky 
natáhneme 4ml vody, znovu nasadíme na kolonu a lehkým tlakem tlačíme 
tak, aby se voda dostávala do kolony. V tuto chvíli již budou z kolony vycházet 
barvy rozděleně, proto nejdříve vytlačujeme obarvenou vodu do jedné 
nádobky a ve chvíli, kdy se nám začne barva měnit, sbíráme již vzorek do 
druhé připravené nádobky.  
 

Vysvětlení 
Pokus funguje na principu rozpustnosti a velikosti částic jednotlivých barviv 
smíchaných v nápoji. Větší/pomaleji rozpouštějící se částice se oddělí od 
menších/rychleji se rozpouštějících a projdou gelem v chromatografické 
koloně pomaleji.  

Výsledky pokusu s potravinářskými barvivy/vitacitem: 
Pokus jsem zkoušela provést i s řadou potravinářských barviv a jahodovým 
vitacitem. Sypká i gelová potravinářská barviva jsem rozpouštěla celá 
ve 100 ml vody, při smíchání modrého a červeného barviva jsem použila 
200 ml. Polovinu vitacitu (50 g) jsem rozpustila také ve 100 ml vody.  
 
Smíchané modré a červené barvivo (sypké) – barvy se od sebe neoddělily. Při 
umývání skleniček jsem však zjistila, že modré barvivo se usadilo na dně, 
takže nebylo v roztoku správně rozmícháno. Nejsem schopna říct, zda by se 
pokus povedl, kdyby správně rozmíchané bylo. 
Zelené barvivo (sypké) – barvy se neoddělily. Při umývání jsem si ale znovu 
všimla, že se modré pigmenty z barviva usadily na dně, proto platí to stejné, 
jako u smíchání modré a červené.  
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Hnědě barvivo (sypké) – barvy se neoddělily, na dně se žádný pigment 
neusadil. 
Jahodový vitacit – barvy se od sebe neoddělily. Červená je základní barva, 
i tak jsem ale podle odstínu nápoje čekala, že by se mohla oddělit červená a 
žlutá, protože se nejednalo o pravý, červený odstín.  
Zelené barvivo (gelové) – u jediného zeleného gelového barviva se mi 
podařilo barvy oddělit a vznikly dva odstíny zelené – jeden opravdu zelený 
a druhý spíše do modra. Myslím si, že úspěch tohoto barviva byl zapříčiněn 
gelovou strukturou barviva, která se velmi dobře rozpouští ve vodě.  

 
 
Poznámky 
Kolona se dá používat opakovaně, stačí ji propláchnout ethanolem. Kool-Aid 
v našich obchodech nenajdeme, dá s však velmi levně pořídit na internetu 
(funguje na stejném principu jako naše šuměnka, nikdy jsem s ní však pokus 
nezkoušela a tak nevím, jak je na tom s barevností).  
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Krystaly 
polarizačním 

mikroskopem 
Kateřina Lipertová 
L. Dovalová (Slovenská republika) 
 
Krása „barevných“ krystalů pod mikroskopem 
Již delší dobu je internet plný nádherných fotek krystalů, které byly vyfoceny 
polarizačním mikroskopem. Mistrem v tomto oboru je Robert Berdan, 
kanadský fotograf. Rozhodně na úvod navštivte jeho stránku [1], pokochejte 
se neuvěřitelnými obrazy z mikrosvěta, ale navštivte i sekci Articles, kde 
v mnoha příspěvcích velmi podrobně popisuje, jak fotit. Na této stránce 
najdete také spoustu odkazů na články a fotky dalších fotografů. 
Při pohledu na tu krásu mě okamžitě napadlo, že něco takového bych si taky 
chtěla vyfotit. Sama, i se svými žáky. A také, že fotografické vybavení 
k něčemu takovému je pro nás nedostupné. Zapátrala jsem a s překvapením 
zjistila, že polarizační mikroskop se dá „vyrobit“ z obyčejného mikroskopu 
přidáním dvou polarizačních filtrů. Pak už zbývá jen vyřešit focení toho, co je 
v mikroskopu vidět. Za posledních pár let se naštěstí natolik vylepšila kvalita 
fotoaparátů na mobilech do té míry, že si každý žák může snadno udělat svoje 
fotky sám.  
Na festivalu Science on Stage 2022 v Praze jsem potkala Lucii Dovalovou, 
slovenskou učitelku, která zde prezentovala projekt Crystallization and the 
touch of the light [2], [3]. Lucia získala cenu Professional public choise award, 
její projekt nás všechny nadchl. Lucia se už několik let věnuje polarizační 
fotografii krystalů se svými žáky v chemickém kroužku. Podělila se se mnou 
o svoje zkušenosti s focením a několik důležitých vychytávek, které mi moc 
pomohly.  
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A pak už nic nebránilo tomu, abychom se pustili do fotografování. V této 
galerii [4], naleznete fotky, které vznikly jako moje příprava na Letní fyzikální 
týden 2022 na Církevním gymnáziu v Plzni. (Pokud rozkliknete info k fotce, 
objeví se i název krystalu.) V této galerii [5] si můžete prohlédnout fotky 
našich kvartánů a kvintánů. Polarizační fotky se staly hitem našeho 
fyzikálního týdne. Jsou nejen krásné, ale příprava i vlastní focení jsou velké 
dobrodružství. A hlavně je tento projekt mnohem jednodušší, než by se na 
první pohled zdálo. Přípravu krystalů zvládly děti za hodinu. Další hodinu 
věnovaly focení. 

   

   
Obr. 1. Vitamin C 
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Jak na to? 
Základní postup přípravy krystalů a následné focení polarizačním 
mikroskopem najdete ve videu Lucie Dovalové [6]. Jde o výrobu krystalů 
vinanu sodnodraselného, ale systém přípravy a focení je stejný i pro další 
krystaly. Přípravu krystalů kyseliny acetylsalicylové natočila Lucia ve videu [7]. 

Na co si dát pozor? 
Následuje několik doporučení z Plzně😊😊. Berte je opravdu jen jako 
doporučení, jistě si najdete ke krystalům vlastní cestu. Použili jsme různé 
koncentrace, zvětšení, nasvícení, typy fotoaparátu apod. a všem se povedlo 
vyfotit krásné krystaly. 
• Většina látek, které jsme používali k výrobě krystalů, se dobře rozpouští 

ve vodě (viz výše uvedený vinan sodnodraselný). Některé (např. kyselina 
acetylsalicylová) můžeme rozpouštět v lihu. Někdy je možné rozpouštět 
ve směsi vody a lihu. Líh má výhodu, že se rychle vypaří. Pokud použijete 
vodu, musíte často čekat do druhého dne, ale dle našich zkušeností 
získáte většinou hezčí krystaly. Zkoušeli jsme i pro srovnání urychlit 
vypařování zahřátím podložního sklíčka s vrstvou roztoku nad kahanem. 

• Většina zdrojů popisujících výrobu krystalů doporučuje připravit 
nasycený roztok nad kahanem, ale nám se osvědčila horká voda 
z rychlovarné konvice a roztok, který není úplně nasycený. V případě 
nasyceného roztoku docházelo v letním vedru k velmi rychlé krystalizaci, 
krystaly nebyly průsvitné, ale „mléčné“, k focení proto nepoužitelné. 

• Na podložní sklíčko kápněte jen kapku roztoku a rozlijte ji do tenké 
vrstvičky, aby byly krystaly průsvitné. Méně je v tomto případě více. 

• Našimi favority, kteří nezklamou a fungují skoro vždy, jsou kyselina 
citrónová, vitamin C, kofein, žlutá krevní sůl (ferrokyanid draselný), vinan 
sodnodraselný a tetraboritan sodný. S uspokojivými výsledky jsme 
vyzkoušeli i fosforečnan amonný a síran sodný. Vše rozpustné ve vodě. 
Zajímavá je i kyselina acetylsalicylová, tu jsme rozpouštěli v lihu. 

• Na podložní sklíčko potřebujete jen pár kapek roztoku, vyrobte si ho jen 
trochu. Ten, co vám zbude, schovejte. I když se vám v nádobě do 
druhého dne vytvoří krystaly (někdy mnohem hezčí než ty, o které jste se 
snažili na podložním sklíčku), můžete je opakovaně rozpouštět. Případně 
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je můžete z roztoku „odlovit“ a podívat se na ně mikroskopem 
(s polarizačními filtry). 

• Někdy se barvy při použití polarizačních filtrů neobjeví, ale obrázek je 
přesto zajímavý (často u kofeinu a chloridu sodného). 

• Pro srovnání někdy fotíme tentýž krystal bez polarizačních filtrů i s nimi. 
Různé otočení filtru pak může obrázek různě zabarvit. 

• Další zajímavý barevný efekt může vzniknout, když se na krystaly na 
podložním sklíčku položí kousek celofánu, nebo další podložní sklíčko 
polepené izolepou (nejlépe „starší typ“, bývala trochu nažloutlá). Izolepu 
lepíme v jedné, nebo ve dvou vrstvách. Pokaždé získáme jiné barvy. 

• Dodržujeme všechna pravidla běžného mikroskopování. Vyzkoušejte, 
jaké zvětšení se nejvíce hodí pro velikost daného krystalu. 

• Fotíme mobilem z ruky, nebo používáme adaptér na mobil, který se 
nasadí na okulár mikroskopu [8]. Adaptér je nastavitelný na různé druhy 
mikroskopů. Pokud fotíme z ruky, raději se skryjeme v temné místnosti, 
aby světlo dopadalo na krystal jen z podsvícení mikroskopu. Jinak do 
mobilu vstupuje i denní světlo a zabarvuje fotku do žluta. Vyrobili jsme si 
i vlastní adaptéry z kartónu (trubka a k ní přilepená placička s dírou, 
foťák držen gumičkou). Fungují také dobře, ale jsou vyrobeny jen ke 
konkrétnímu mikroskopu. Adaptér je výhoda, ale ne nutnost. 

• My používáme polarizační filtry ze školní optické sady. Dají se ale 
i koupit, třeba v e-shopu Údifu [9].  

• Já pro počítačovou úpravu fotek používám grafický editor GIMP, lze 
použít cokoli podobného. Většinou stačí fotku lehce doostřit, pohrát si 
trochu s úrovněmi, kontrastem, jasem a sytostí odstínů. Děti většinou 
fotky upravují přímo v mobilu. 

• K focení krystalů jsem vyzkoušela i digitální USB mikroskop, ale mnohem 
lepší fotky mám zatím z mikroskopu optického. Přikládám ale pro 
zajímavost několik fotek Jany Šilhánkové z plzeňského centra Elixíru, 
které se podařilo pomocí USB mikroskopu udělat krásné fotky vinanu 
sodnodraselného.  
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Obr. 2. Vinan sodnodraselný (USB mikroskop, foto J. Šilhánková) 

 
S polarizačními fotkami jsme v Plzni ještě rozhodně neskončili. Velkou výzvou 
je mimo jiné focení oblíbených alkoholických drinků, které jsou k vidění 
například na této stránce [10]. Byla jsem doma vyzvána, abych začala 
polarizační fotkou plzeňského piva, ale mám zatím místo krásné fotky jen 
smrduté podložní sklíčko. Nevzdávám se a budu v pokusech pokračovat. 

   
Obr. 3. Vinan sodnodraselný 
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Obr. 4. Kyselina citrónová 
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Obr. 5. Kofein 

Trocha (nebo i trochu víc) teorie 
Jako učitelé fyziky nechceme zůstat jen u toho, že to je krásné, ale pátráme 
po tom, proč je to tak krásné a jak to vlastně funguje. Polarizace světla 
bohužel není jev, který se dá vysvětlit ve dvou větách. Vysvětlení dává vlnová 
optika, tedy fyzika středoškolská. Přesto jsem přesvědčena, že by focení 
„barevných“ krystalů mělo alespoň nějaké vysvětlení principu předcházet. 
Doporučuji alespoň minimální verzi „teorie“. Pohrát si se dvěma různě 
natočenými polarizačními filtry, vložit mezi ně třeba plastové pravítko a 
pozorovat, co se stalo. Podívat se na monitor počítače přes polarizační filtr 
a vysvětlit dětem, proč najednou k pozorování efektů stačí jen jeden filtr. Dá 
se mluvit o tom, jak a proč se polarizační mikroskopie využívá třeba 
v mineralogii [11], čím je polarizované světlo užitečné pro včelu [12], co je to 
fotoelasticimetrie. 
Jestli se chcete potrápit s kompletním výkladem o tom, jak a proč vidíme 
barvy při pohledu do polarizačního mikroskopu, pusťte si například tohle 
video [13]. 
 

Závěrem 
Polarizační mikroskopování je aktivita na pomezí fyziky, chemie a výtvarné 
výchovy. Vysvětlení principu polarizace světla a vzniku barev při pozorování 
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krystalů není jednoduché, ale to určitě nikomu nezabrání v tom, aby propadl 
kouzlu polarizační fotografie hned, jakmile si vyrobí svůj první krystal a podívá 
se na něj přes mikroskop. Jediným problémem je nakonec jen to, které fotky 
vybrat do galerie. Krásné jsou totiž všechny. 

   
 Obr. 6. Tetraboritan sodný  Obr. 7. Kyselina citrónová 
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Astronomie 
aktivně 

Astronomická měření a modely 

Věra Koudelková 
A. M. F. Ferreira (Portugalsko) 
 

Úvod 
„Cesta k učení se fyzice pomocí vlastnoručně vyrobených aparatur a 
telefonů“ – takto přibližně zní podtitul stánku A. Ferreiry. Zástupce 
portugalské delegace na svém stánku nabídl několik aktivit, jak studentům 
středních škol přiblížit některé rozměry v astronomii pomocí vlastnoručních 
měření a základní geometrie. Na aktivitách mě kromě jejich přímočarosti 
zaujalo i propojení s matematikou. 
 
Jaký je průměr Slunce? 
Studenti si připraví stínítko (ideálně milimetrový papír), papír s malou dírkou 
a pravítko. Princip měření je vidět na obr. 1 (obrázek není v měřítku). 

 
Obr. 1. Princip měření velikosti Slunce 
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Sluneční paprsky projdou malou dírkou a dopadnou na milimetrový papír. 
Z obrázku plyne, že oba vyznačené trojúhelníky (mezi Sluncem a dírkou 
a mezi dírkou a milimetrovým papírem) jsou podobné. Proto, ze změřené 
velikosti stopy na papíru (vyznačena červeně), ze vzdálenosti mezi papírem a 
dírkou (zelená) a ze známé vzdálenosti ke Slunci (modrá) lze určit velikost 
Slunce. Současně je vidět, že čím je milimetrový papír dál od dírky, tím je 
sluneční stopa větší, což odpovídá schématu (viz obr. 2). 

  
Obr. 2. Velikost sluneční stopy ve vzdálenosti 40 cm a 70 cm  

(autor: A. Ferreira) 

Jak daleko je Měsíc? 
Z výsledků předchozího měření lze určit vzdálenost k Měsíci. Vzhledem 
k tomu, že při úplném zatmění Slunce ho Měsíc tak akorát překryje, musí mít 
Slunce i Měsíc stejnou úhlovou velikost. Pokud tedy z předchozích výsledků 
spočteme úhlovou velikost Slunce 0,5°, lze ze známé velikosti Měsíce spočítat 
jeho vzdálenost (nebo naopak ze známé vzdálenosti jeho velikost). 
 
Model Sluneční soustavy na lidském těle 
Existují různé možnosti, jak modelovat vzdálenosti planet Sluneční soustavy – 
od velkých astronomických stezek, přes různé modely na školních chodbách 
až po kreslení planet například do mapy ČR. A. Ferreira nabídl na stánku 
netradiční model – vzdálenosti ukazuje na modelu lidského těla (viz obr. 3).  
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Obr. 3. Model Sluneční soustavy na lidském těle (autor: A. Ferreira) 

V tomto modelu je Slunce na temeni a Pluto na úrovni kotníků. Merkur, 
Venuše, Země a Mars se vejdou do oblasti čela, Jupiter je na úrovni klíční 
kosti, Saturn uprostřed hrudníku, Uran ve výšce kyčlí a Neptun u kolen. 
Model by šel samozřejmě upravit i tak, aby na úrovni chodidel byl Neptun 
jako poslední planeta Sluneční soustavy. 
 
Závěr 
Výše jsou popsány pouze vybrané aktivity A. Ferreiry. Mezi další patří např. 
Určení velikosti Měsíce z fotek částečného zatmění, experimenty 
s planetáriem v mobilním telefonu, měření pomocí stínu a další. V případě 
zájmu je k dispozici poster autora aktivit (viz [1]), případně se obraťte na 
autora tohoto příspěvku. 

Odkazy 
[1] A. Ferreira: Astronomy: A way to learn science with DIY apparatus and 

smartphones. Dostupné online: 
https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Diversity-in-STEM-
Education-AF.pdf  

https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Diversity-in-STEM-Education-AF.pdf
https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Diversity-in-STEM-Education-AF.pdf
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Pexeso se souhvězdími 

Filip Hložek (ČR) 
 
Aktivita týkající se rozpoznávání souhvězdí a přiřazení správných názvů, je 
obvyklá ve verzi, kdy jsou souhvězdí a názvy vytištěny na papír a případně 
zalaminovány, aby se daly používat opakovaně. 
Mnou připravenou variantu si lze vytisknout na 3D tiskárně. Rozdílem je zde 
například to, že kartičky mají jednu stranu ozubenou, a to tak, aby zuby 
zapadly vždy do správné dvojice. Výhodou tohoto mechanismu tak je, že při 
prvním skládání mohou žáci k sobě přiřadit správná souhvězdí bez pomoci a 
kontroly učitele. 

 
Při dalších skládáních už lze žákům měřit čas. Samozřejmě je potřeba mít 
připraveno více pexes, aby mohlo pracovat více žáků (vyzkoušeno se 
skupinami po pěti žácích, ale skupinky by mohly být i méně početné). Žáci 
často chtějí překonávat nejlepší časy, a není tak potřeba je ani příliš 
motivovat známkami za rychlé složení. 
Další výhodou této varianty je, že jsou písmenka i souhvězdí vystouplá. To 
žákům umožní vnímat souhvězdí trochu jinak, procvičit si možná i hmatovou 
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paměť. V procesu je příprava verze pro nevidomé, kde by názvy souhvězdí 
byly v Braillově písmu. 
Spolu s pexesem je připravena i varianta, kdy se k sobě skládají tři kartičky 
namísto dvou. V této verzi je značka souhvězdí na samostatné kartičce, která 
musí být spojena se samotným souhvězdím a správným názvem. 
Připravené soubory k vytištění jsou k dispozici u autora příspěvku. 
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Grafy jinak 
 

Grafy v kinematice aneb žáci 
učí žáky 

Zbyšek Mošna 
F. Boers, P. Diepenbroek (Nizozemsko) 
 
Úvod 
První seznamování s grafy v kinematice je pro žáky většinou obtížný úkol. 
Problémem je, že koncept grafu pohybu je žáky přijímán spíše abstraktně a 
odděleně od skutečného pohybu. Dle autorových zkušeností (SŠ) dochází 
z počátku při vytváření a čtení prvních grafů k několika problémům. U grafů 
polohy na čase a rychlosti na čase není například zřejmý vztah mezi závislou 
veličinou (v,x) a nezávislou veličinou (t), tedy to, co vlastně graf reprezentuje. 
Pokud zařadíme do hodiny aktivitu, která po žácích vyžaduje aktivní 
transformaci skutečného pohybu do grafu, do velké míry tím toto úskalí 
překonáme, protože žáci jsou nuceni k aktivnímu přemýšlení o tom, jak graf 
vytvářet nebo číst, namísto toho, aby pouze pasivně bez hlubšího porozumění 
překreslovali modelové příklady z učebnic (typicky idealizovaný pohyb auta 
po dálnici apod.). Metod, jak s grafy pohybu začínat, je samozřejmě více. 
Mezi velké klady představované aktivity patří to, že přesouvá zodpovědnost 
za kontrolu a vyhodnocení správnosti splnění úkolů přímo na žáky a učitel je 
de facto pouze organizátor. Žáci jsou tedy těmi, kdo sami rozhodují o tom, 
zda dostatečně přesně splnili úkol. Nespornou výhodou je skutečné a aktivní 
zapojení všech žáků v hodině. Další výhodou je obrovská variabilita 
v náročnosti úkolů; od počátečních jednoduchých zadání (obr. 1) je možné 
okamžitě vytvářet komplikovanější vzory pohybu, šité přímo na tělo 
jednotlivým žákům. Tvůrci dílny byli při následné diskuzi s autorem velmi 
vstřícní, následně zaslali i vzorové grafy a je možné je (v AJ) kontaktovat na 
adrese patrick.diepenbroek@istwente.org.  

mailto:patrick.diepenbroek@istwente.org
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Popis aktivity 
Pomůcky do skupiny  
• 7 barevných koleček z papíru nebo plastu o průměru cca 20 – 30 cm, 

které se položí na zem 
• stopky nebo hodinky 
• papír A4 s prázdným grafem pro kreslení vzoru pohybu vložený do 

průhledných plastových desek 
• tuhá podložka pod papír, aby se dalo dobře psát 
• barevný fix na bílou tabuli (lehce stíratelný) 
 
Typický průběh 
Žáci se rozdělí do malých skupin, například do trojic, ale rozdělení je možné 
různě kombinovat podle aktuální situace. Po počátečním umístění značek 
(koleček) na zem do řady ve vzdálenosti zhruba 1 m pro každou skupinku 
(záleží pouze na rovnoměrnosti rozložení, ne na skutečné vzdálenosti) od 
sebe vytvoříme jednorozměrný prostor, ve kterém se bude skupinka 
pohybovat. Je potřeba definovat značku reprezentující nulu a dále směr (tedy 
poloha kladná a záporná). Směr vždy určuje zadávající strana a může jej při 
každém začátku aktivity libovolně měnit, nula většinou zůstává symetricky 
uprostřed, značek je lichý počet.  
Samotná aktivita probíhá následovně: Jeden žák načrtne vzor pohybu přímo 
do připravených os, například červená čára pro pohyb v obr. 1, definuje 
kladný a záporný směr a zadání předá druhému žákovi/žákům. Druhý žák 
napodobuje pohyb podle zadání. Případný třetí žák (nebo zadávající) 
odpočítává čas po sekundách (tedy říká: „Připravit – Pozor - Start – jedna – 
dva – tři…“). Pokud je zadávající s řešením spokojen, je možné zadávání 
ukončit a role vystřídat, případně zadat další, typicky trochu složitější úkol. 
Fixy jsou na plastové průhledné fólii lehce mazatelné, takže je možné 
okamžitě vytvářet vždy novou variantu. Alternativou k napodobování grafu 
pohybem je opačný úkol – jeden žák předvádí pohyb a další žáci pohyb 
zakreslují. Další žák opět odpočítává čas. Obě možnosti je vhodné střídat.  
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Obr. 1. Příklad vzoru pohybu – žák zadává pohyb a druhý žák se podle zadání 

pohybuje. 

Důležitou součástí aktivity je postupné vylepšování zadání. Ať při 
napodobování pohybu podle grafu, nebo při vytváření grafu podle 
pohybujícího se žáka můžeme zjistit, že napoprvé nemusí být řešení úplně 
správné. V případě obr. 1 například může dojít k tomu, že žák vyrazil 
dříve/později než v 3. sekundě, nebo že jeho rychlost v druhé fázi nebyla 
rovnoměrná a třeba zrychloval nebo zpomaloval, aby stihl do nuly dorazit ve 
správném čase, případně že do nuly dorazil v jiném čase než 8 s. V takovém 
případě zadávající strana sdělí, že nesouhlasí a napodobování se opakuje do 
doby, než je zadávající spokojený. Toto vylepšování je podle autora skutečně 
významným prvkem, který zlepšuje chápání grafu jak na kvalitativní, ale 
i kvantitativní úrovni.  
Při řešení úkolu (obr. 1) je nutno zkombinovat několik kognitivních funkcí, 
například uvědomit si směry pohybu, souhrnně přečíst graf a naplánovat svůj 
pohyb, sledovat odpočítávání času, rozpočítat tři délkové úseky do pěti 
sekund. To vše dohromady vytváří komplexní úkol a jeho opakováním dochází 
k postupnému vylepšování. Snaha o co nejpřesnější řešení vede k tomu, že 
žáci začínají rozumět tomu, co skutečně grafy reprezentují, namísto toho, aby 
je brali jako abstraktní objekty nesouvisející s realitou. Vše popsané je 
samozřejmě možné realizovat s dalším typem grafu, tedy rychlost vs. čas. 
Dalším zpestřením je to, že úkol plní dva žáci najednou (obr. 2), což opět 
zvyšuje nároky na orientaci při čtení a interpretaci grafů.  
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Obr. 2. Příklad vzoru pohybu – dva žáci plní úkol současně 

Závěr 
Předloženou aktivitu si autor vybral v obrovské konkurenci dalších skvělých 
dílen SonS z důvodu její jednoduchosti, interaktivnosti a zapojení všech žáků, 
za zmínku stojí i její zábavnost a pohybová aktivizace. Jako největší klad autor 
považuje to, že sami žáci vytvářejí pokyny pro své spolužáky a jsou přímo 
zodpovědni jak za zadávání úkolů, tak za hodnocení splnění. Při plnění úkolů 
dochází k postupnému vylepšování kreslení i samotného chápání grafů. 
Náročnost úkolů je možné postupně zvyšovat. Aktivita je variabilní, je možné 
ji různě modifikovat podle velikosti tříd, prostorových možností, je vhodná jak 
na základní školy, tak i pro úvodní hodiny kinematiky SŠ. 
Základní variantou je tedy nakreslení grafu a předání dalšímu žákovi (nebo 
dvěma jako v obr. 2), alternativou je opak, kdy si jedna strana nakreslí svůj 
graf, předvádí jej pomocí chůze a kontroluje, zda další žák graf správně 
nakreslil. Další možností, kterou autor nepopsal, ale rozhodně stojí za 
vyzkoušení, je, že první žák nakreslí graf, druhý žák (nebo více žáků najednou) 
graf napodobuje a třetí žák graf podle pohybu zakresluje. Autora napadá 
i forma tiché pošty, kdy se grafy postupně zakreslují a na konci se porovná 
originální a výsledný graf po několika předvedeních. Díky použití průhledných 
folií a fixů (případně mazatelných tabulek) je aktivita materiálně nenáročná a 
dostupná. V případě nejasností nebo dotazů můžete kontaktovat přímo 
autora aktivity, nebo autora příspěvku ZM (zbysek.n@seznam.cz).   

mailto:zbysek.n@seznam.cz
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Grafy běžných činností 

Filip Hložek 
E. Reuterswärd (Švédsko) 
 
Úvod 
Cílem aktivity je propojení matematických pojmů týkajících se grafů s běžným 
životem žáků. Aktivita vede k porozumění tomu, jak vypadá lineární a 
nelineární závislost, ale také porozumění pojmům směrnice, proložení dat 
křivkou, matematický model, atd. 

Grafy běžných činností 
Na stránce [1] je připravena spousta videí i s krátkým popiskem. Tato videa 
zachycují situaci z každodenního života, jako vaření vody, chladnutí čaje, 
tankování benzinu, houpání na houpačce a mnoho dalšího. Tato videa mají 
zhruba dvě minuty a jsou strukturována do několika částí: 

• Daná situace/experiment. Pokud daný děj trvá dlouho, může někdy 
následovat střih na konec experimentu. 

• Načrtnutí os grafu s popisky a jednotkami 
• Video daného děje se zopakuje ještě jednou 
• Zaznamenání hodnot do grafu 

Žákům může být promítnuto celé video nebo jen jeho část, záleží na 
dovednostech žáků a také na tom, co s nimi chce učitel zrovna probírat. 

 
Obr. 1. Ukázka z videa – jak se mění hmotnost v závislosti na počtu tyčinek 
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Aktivity s grafy 
Na Science on Stage byl mezi jinými prezentován následující postup. Žáci se 
nejprve podívají na krátké úvodní video experimentu (první část). Potom si 
žáci nakreslí osy grafu, který popíše situaci na videu. Na popis os mohou přijít 
sami, diskutovat s učitelem, nebo to může být promítnuto ve druhé části 
videa. Potom by měla následovat diskuze, a tady velmi záleží, jaký typ diskuze 
učitelé preferují. Učitel může vést rozhovor s žáky nebo žáci mohou 
diskutovat mezi sebou. Přitom není potřeba rozebírat jen daný fyzikální děj, 
ale také představit pojmy jako lineární závislost, přírůstek, směrnice, 
polynomická a exponenciální závislost, apod. 
Některá videa znázorňují celý děj, některá ale jen část a žáci si musí domyslet, 
co ve videu chybělo. Jedno takové video například ukazuje, že když se vhodí 
kostka ledu do vody, tak se voda začne ochlazovat. Pak ale následuje střih na 
konec videa, kde kostky už roztály, ale teplota vody je stejná, jako na začátku. 
Žáci tak musí odhadovat, použít své zkušenosti z běžného života a domyslet 
si, jak děj do grafu zaznamenat. 
Na konci videa je pak výsledný graf, ve kterém jsou rozlišeny naměřené 
hodnoty a matematický model – tedy to, co jsme nenaměřili, ale co vypovídá 
o dané závislosti. 
Celý postup aktivity je podrobně popsán na webu [1] nebo na posteru, který 
švédská účastnice prezentovala na Science on Stage (viz [2]). 

Závěr 
Výhoda videí na výše zmíněné stránce je v tom, že jsou již připravená a vždy 
stejně strukturovaná. Pokud učitel chce, může se jimi inspirovat a natočit 
videa vlastní, přizpůsobená formou i obsahem obrazu svému. 
 
Odkazy 
[1] E. Reuterswärd: Graphing stories. Dostupné online: 

https://www.matemagi.com/graphingstories 
[2] E. Reuterswärd: Graphing stories (poster). Dostupné online: 

https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/T_Techn
ologies%20in%20STEM%20Education/2022_C_Sweden_Reutersward.pdf 

 
  

https://www.matemagi.com/graphingstories
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/T_Technologies%20in%20STEM%20Education/2022_C_Sweden_Reutersward.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/T_Technologies%20in%20STEM%20Education/2022_C_Sweden_Reutersward.pdf
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Létající papír 
 

Dana Juchelková (Česká 
republika) 
 
Jak létat bez motoru 
Létat se člověku zachtělo už v dávné minulosti. S menším nebo větším 
úspěchem se o to pokoušíme stále. Pro rozměry školy, třídy, pokoje je létání 
člověka nedosažitelné. Proto necháváme létat aspoň předměty. Tedy některé 
předměty. Třeba papír. Je dostupný, relativně levný a dají se s ním vymyslet 
neskutečné věci. Můžeme jej nechat třeba i létat. Je jedno čím začneme. Jestli 
vlaštovkou, bumerangem nebo letadlem. A jak se „proskládat“ od mateřské 
školy k mistrovství světa (tedy od MŠ k MS)? Stačí se do toho pustit a už se 
nepustit. 
Tady je pár nápadů, které by se mohly na té cestě hodit. 
Bumerang 
Umění australských domorodců je fascinující. Vyrobit velký a „opravdový“ 
bumerang není nejjednodušší a troufnou si na něj jen zkušení modeláři. Proč 
si je ale nevyzkoušet v našich podmínkách a v papírovém měřítku (obrázek 
1)? Doporučuji slepit z polotvrdého papíru, vytvarovat tvar křídla (prohnout), 
položit na dlaň a do jednoho konce „cvrnknout“. Chce to trochu cviku, ale 
výsledek se dostaví. 

 
Obr. 1. Bumerang 
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Házedlo 
Stačí párátko nebo špejle a kousek papíru. Vystřihnete dva proužky papíru, 
které nalepíte izolepou na párátko. Menší dopředu, větší dozadu. Házet je 
nutné velmi jemně, s citem, podobně jako Šipku z vlaštovek.  
Velkou variantu tohoto házedla vyrobíte ze špejle a dvou proužků papíru. 

 
Obr. 2. Házedlo 

Letadlo 
Pokud máte na stole papírky na poznámky a trochu času, případně jdete 
suplovat, zkuste se žáky postavit skutečné letadlo. Přesnější popis a rozměry 
najdete ve sdílené složce spolu s návody na vlaštovky (viz [1]). 

  
Obr. 3. Letadlo 

Čínské házedlo 
Mezi velmi jednoduché a efektní skládané modely k létání je čínské házedlo 
ve tvaru stojánku na ubrousky (obrázek 4). K poskládání tohoto házedla je 
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potřeba papír ve tvaru čtverce. Hází se těžší stranou vpřed velmi jemně. Let 
takového házedla je pomalý a přímý. 

 
Obr. 4. Čínské házedlo 

Dalších nápadů na papírové létání je ještě mnoho. Například papírový drak, 
foukačky, padák Leonarda da Vinci, nebo třeba dva padající papírové 
„kornouty“ pro ukázku aerodynamiky apod.  
Moje stálice přesto jsou a zůstanou vlaštovky, které mě už mnoho let 
provázejí školstvím. 
 

Vlaštovky 
Návodů na skládání a zalétávání vlaštovek je velké množství. Najdete je různě 
na internetu. Také v poslední době vychází postupy a návody knižně, ale 
velmi pečlivě vybírejte. Jsou si podobné a druhů vlaštovek tady nebývá 
mnoho. Hodně návodů a nápadů se opakuje. Ale přestože sesbíráte a 
vyzkoušíte všechny, zjistíte, že jedna z nich, obvykle ta první, základní, je 
stejně nejlepší (obrázek 5). Pak už nebudete potřebovat další. Zkrátka si 
jednu oblíbíte a tu pak používáte. 
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 Obr. 5. Akrobatická vlaštovka Obr. 6. Šipka 

S malými dětmi stavíme takzvanou šipku (obrázek 6). Je pro ně jednodušší na 
skládání a létá hladce a rovně. Dá se s ní soutěžit v délce letu nebo hodu na 
cíl. K testování letů je možné využít třídu, ale daleko zajímavější je přesunout 
se do tělocvičny. Je tady více místa na všechny strany. Na výšku, pokud máme 
akrobatické vlaštovky (obrázek 5). Na délku, pokud zalétáváme nebo 
soutěžíme se šipkou (obrázek 6). 
Vlaštovky je možné skládat s malými dětmi pro rozvoj jemné motoriky a 
pečlivosti bez nároku na fyzikální povahu vlaštovek. Na druhém stupni 
základní školy využívám stavbu vlaštovek hlavně při určování těžiště tělesa. 
Každý druh vlaštovky má těžiště jinde (stačí vyzkoušet dvě, výše zobrazené). 
Ale je také možné používat je při výuce např. proudění, vztlakové síly, 
případně Bernoulliho rovnice na střední škole. Pokud by vás zajímalo toto 
využití podrobněji, doporučuji k prostudování a případnému použití materiál, 
který vytvořili na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci projektu „Praktická 
výuka Biologie, Fyziky a Chemie“. Tento materiál je dostupný na adrese [2]. 
Tento materiál je věnován nejen vlaštovkám. Jeho součástí je taky série 
pracovních listů na téma létání, např. vznášedlo, Heronova baňka, balón, 
reaktivní lihová raketa, raketa na vodní pohon apod. 
  

A co přineslo SonS do mých hodin Matematiky a jak 
jsem tam propašovala vlaštovky? 
Když jsem chystala věci na stánek pro SonS, potřebovala jsem nafotit pár 
akruálních fotek svých žáků při skládání vlaštovek. Nějaké jsem měla, ale byly 
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v zimním oblečení a nebylo to ono. Čekala mě hodina Matematiky v šestém 
ročníku, kde jsme zrovna probírali úhly, a o tuto hodinu jsem nechtěla přijít 
skládáním vlaštovek. Přesto fotky bych potřebovala celkem nutně. A pak 
přišel nápad. Skládali jsme nejjednodušší vlaštovku Šipka a na tom trénovali 
měření úhlů, dělení úhlů, osu úhlu. Ve výsledku celou hodinu děti nepustily 
tužku, úhloměr, pravítko z ruky a přitom skládaly vlaštovku. A já fotila. Závěr 
hodiny byl nejlepší, protože pro poslední fotku jsem vyhlásila soutěž „Kdo 
trefí vlaštovkou paní učitelku?“. Netrefil nikdo, ale radost z takové hodiny 
byla vidět na nás všech. Následující fotky to dokládají. 
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Od teď už vím, že i v dalších letech budeme při probírání učiva o úhlech 
skládat vlaštovky. A pokud vás zajímá, jak a co jsme s úhly vymysleli, 
podívejte se na fotky ve sdílené složce s návody na vlaštovky. 
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Odkazy: 
[1] D. Juchelková: Flying paper. Dostupné online: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pT3gmmdWJ5cICq7tZednLQXA
McNwZHms?usp=sharing 

[2] P. Masopust, L. Feřt: Fyzika a létání. Dostupné online: 
https://www.apl.fpe.zcu.cz/priroda/web/15_OW_F_SS_Fyzika_a_letani.
pdf 

 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1pT3gmmdWJ5cICq7tZednLQXAMcNwZHms?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pT3gmmdWJ5cICq7tZednLQXAMcNwZHms?usp=sharing
https://www.apl.fpe.zcu.cz/priroda/web/15_OW_F_SS_Fyzika_a_letani.pdf
https://www.apl.fpe.zcu.cz/priroda/web/15_OW_F_SS_Fyzika_a_letani.pdf
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Za jak dlouho se 
„uvaříme“ 
v uzavřeném autě?  

Kateřina Vágnerová, Miroslav Panoš 
(Česká republika) 
 
Úvod 
Tento projekt jsme realizovali v létě 2021 v rámci badatelského týdenního 
prázdninového programu pro nadané děti z klubů nadaných dětí LogIQ na 
Klatovsku. Námětem k němu bylo množství sezónních mediálních zpráv 
souvisejících s nebezpečím přehřátí dětí/zvířat v uzavřeném autě.  
Badatelský týden probíhá odděleně pro mladší a starší děti a tento badatelský 
úkol byl realizován v obou skupinách v několika stupních náročnosti. Při 
zadání i realizaci jsme zohlednili schopnosti dětí v jednotlivých skupinách a 
také jsme to napojili na další aktivity, které na táboře probíhaly, např. práce 
s Micro:bity, programování, elektronika, záznam a zpracování dat. Celkově 
byla aktivita pojata podle standardní metodiky badatelsky orientované výuky 
(BOV). 
 
Výzkumná otázka:  
experimentální zjištění rychlosti nárůstu teploty v zavřeném automobilu 
v závislosti na různých podmínkách (barva automobilu, otevření okýnek, 
přímé slunce/stín apod.) 
 
Pomůcky:  
automobil (i více automobilů různých barev), teplotní čidla dle věku dětí 
(lihový teploměr/digitální teploměr/systém Vernier/Pasco/mikrokontrolér + 
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čidla/Micro:bit apod.), stopky (hodiny/mobil), tužka, papír (připravený 
pracovní list)/PC s vhodným softwarem (dle věku dětí) 
 
 

Popis realizace aktivity: 
1. Kritické čtení + diskuse: děti dostaly vytištěnou internetovou zprávu 

s tématikou vyprošťování malého dítěte z přehřátého zaparkovaného 
automobilu. Po přečtení článku proběhla diskuse o nebezpečí takových 
situací, zkušenostech dětí a jejich odhadech rychlosti nárůstu teploty 
v zaparkovaném uzavřeném autě v létě. Diskutovány byly i parametry 
ovlivňující vývoj teploty v interiéru vozu např. otevření okýnek, 
klimatizace, zaparkování ve stínu apod. Podkladem pro diskusi byly 
předem připravené otevřené otázky. 

2. Stanovení výzkumné otázky: Po úvodní motivaci a vzbuzení zájmu jsme 
nechali děti stanovit si výzkumnou otázku – jak rychle roste teplota v autě 
a jakých hodnot může dosahovat, dále: jaký velký vliv má na vývoj teploty 
otevření okýnka nebo zaparkování ve stínu. 

3. Formulace hypotéz: Mladší děti (1. – 3. třída ZŠ) ústně, starší děti písemně 
na pracovní list, vyjadřovaly své domněnky a odhady, jak velký vliv bude 
mít větrání, barva vozu, místo zaparkování na vzrůst teploty v autě.   

4. Plánování a příprava pokusu, měření:  
Nejmladší děti si vyzkoušely nejprve měření s lihovým a digitálním 
teploměrem, následně si zvolily pro realizaci měření digitální teploměr. 
Pro lepší viditelnost jsme pracovali s Vernier digitálním teploměrem 
připojeným k notebooku, na jehož displeji byla zobrazena aktuální 
naměřená teplota. Děti v pravidelných časových intervalech odečítaly a 
zapisovaly hodnoty do pracovního listu. 
Starší děti navázaly na práci s Micro:bitem v předchozích dnech. Část dětí 
si připravila Micro:bit jako teploměr, který zobrazoval aktuální teplotu na 
svém LED displeji. Pokročilejší programátoři si data bezdrátově odesílali 
z auta na další Micro:bit, který sloužil jako zobrazovací jednotka. Děti opět 
v pravidelných časových intervalech odečítaly a zapisovaly hodnoty do 
pracovního listu. Zároveň jsme s dětmi měřily čas od začátku pokusu, za 
který v automobilu teplota přesáhne 40 °C, kterou si děti vyhledaly na 
internetu jakožto hranici pro přehřátí dětského organismu. 



74 
 

 
Obr. 1. Příprava měření, určování teploty ve „vyvětraném“ automobilu světlé 

barvy 

Děti, které se na táboře profilovaly jako elektronicky a IT nejzdatnější, se 
rozhodly postavit své vlastní teplotní bezdrátové čidlo. Využily jednočipový 
mikrokontrolér ESP32, který s připojeným teplotním čidlem umožňoval měřit 
teplotu a hned odesílat ji přes Wi-Fi do nedalekého PC. Tím byla získána data 
v elektronické podobě, kterých bylo více než při ručním odečítání, a byla 
v podobě, která umožnila snadné grafické zobrazení a i následnou práci 
s grafem. 

 
Obr. 2. Práce s moduly Micro:bit, která vyústila ve stavbu bezdrátového 

teploměru 
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5. Vyhodnocení dat: Podle schopností dětí v malých skupinkách společně 

s lektory děti diskutovaly naměřená data, zkoušely je vizualizovat, hledaly 
nejzajímavější závěry vyplývající z naměřených dat (např. rychlost růstu 
teploty, teplotní extrémy). 

6. Návrat k hypotézám, formulace závěru: Srovnáním výsledků měření se 
svými původními hypotézami děti kriticky formulovaly závěr celé aktivity. 
Diskutovaly o faktech v předloženém článku, nyní z pohledu vědy a 
v souvislostech získaných dat. Nejzajímavější postřeh pro děti byl ten, že 
otec dítěte ve zmíněném článku argumentoval relativně krátkou dobou 
opuštění dítěte v automobilu (20 minut), přitom z našeho měření 
vyplynulo, že kritické teploty se v autě dosáhne již po 5 minutách. Samy 
děti vyzdvihly přínos vědeckého přístupu, který jasně odpovídá na takové 
otázky. Otec dítěte se totiž řídil jen svými domněnkami.  

7. Hledání souvislostí: V návaznosti na měření děti ještě provedly několik 
dalších měření dle svého uvážení a zájmu. Samy zkoumaly jaký vliv má 
barva automobilu, otevřená okýnka, umístění na parkovišti apod. Protože 
tato měření nedělali všichni společně, ale ve skupinkách podle 
jednotlivých konkrétních otázek, museli následně své závěry prezentovat 
ostatním účastníkům tábora. 

 

 
Obr. 3. Ukázka pracovních listů s úvodním textem výchozí  

internetové zprávy a tabulkou pro ruční záznam naměřených dat 
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Kromě základních přínosů této aktivity, kterými jsou určitá „netradičnost“ a 
tím i atraktivita, návaznost na problematiku z reálného života a překvapivé 
závěry, má tato aktivita výhodu ve své přenositelnosti do různých věkových 
skupin. Lze ji realizovat pro malé děti, které jsou spíše diváky (např. ukázka 
při různých vědeckých popularizačních akcích), přes aktivní zapojení 
účastníků (příprava, průběh měření, vyhodnocení). Fakt, že i s věkovou 
skupinou na úrovni ZŠ lze získat kvalitní relevantní data, ukazuje, že aktivitu 
lze bezproblémově využít i pro žáky středních škol. Výhodou je i poměrně 
velká volnost ve výběru pomůcek, které lze použít. Zejména za zajímavou lze 
považovat cestu, kdy si potřebná čidla účastníci vyrábějí. Lze tedy aktivitu 
zařadit jako součást širšího tvůrčího projektu, který by měl být základem 
moderní středoškolské výuky – kromě kritické práce s textem, je zde přesah 
do biologie a výchovy ke zdraví, elektrotechniky, v rámci které může být 
vytvářeno a programováno bezdrátové čidlo na principu mikrokontroléru, 
stejně tak získávání a zpracování dat. Nezpochybnitelně přínosnou se zdá být 
i značná variabilita tohoto na první pohled triviálního měření. Právě tato 
variabilita plynoucí ze změny mnoha podmínek umožňuje skupinovou práci 
při různých podmínkách, kdy pak jednotlivé skupiny ostatním prezentují 
výsledky získané za jejich podmínek. To pak napomáhá společnému skládání 
dílčího do mozaiky celku a tak vede ke kompetenci formulace obecných 
závěrů na základě kooperace. 

 
Obr. 4. Ukázka jednoho z  výsledných grafů závislosti teploty  

v automobilu na času (za daných podmínek)  
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Paper Science – 
Papírová věda 

Jitka Houfková 
V. Pejčochová (Česká republika) 
 

Ahoj kamarádi, 
Já jsem skřítek Papírníček, a proto mám rád vše, co je papírové. Papír 
můžeme použít na psaní, kreslení, na zabalení dárků nebo svačiny.  
Možná se vám zdá, že v době počítačů, elektronických zázraků a 
kosmických objevů je list papíru příliš jednoduchý a nezajímavý. Tak to se 
mýlíte! Já vám ukážu, jak se dá papír použít k experimentování, zkoumání 
a objevování. Existuje mnoho vědeckých principů, které se můžete naučit 
na jednoduchých příkladech. Se mnou si vyrobíte z papíru jednoduché 
fyzikální a technické hračky, hlavolamy a skládačky. Můžete si s nimi hrát, 
sledovat, co se děje a přemýšlet. A pak se některé zákonitosti ze světa 
kolem vás stanou tak jednoduché, jako je list papíru. 
 

Tak začíná publikace Věry Pejčochové Paper Science – Papírová věda plná 
návodů a šablon na různé papírové fyzikální hračky a matematické hlavolamy, 
která byla vydána při příležitosti festivalu Science on Stage 2022. Publikace je 
v pdf dostupná na [1]. Pro festival byla připravena v angličtině, do konce roku 
2022 plánujeme její vydání i v češtině. 
Na festivalu se k Paper Science konal i workshop, na kterém si účastníci 
kromě výrobků z publikace vyrobili a vyzkoušeli i řadu dalších papírových věcí 
a jako překvapení pro ně Věra Pejčochová vyrobila sadu šperků 
z prolamovaných papírových koulí.  
Následující ukázky, Papírový vírníček, Lezoun, Kouzelné desky a hlavolam 
Raketa s kosmonautem, jsou jednoduché papírové fyzikální hračky a 
hlavolamy, se kterými si můžete nejen zábavně krátit čas prázdnin, ale 
můžete na nich s dětmi i zkoumat řadu různých fyzikálních zákonitostí. Navíc 
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si je děti mohou snadno vyrobit pomocí věcí, které máte doma nebo je 
můžete sehnat v papírnictví. 
Na další šablony a návody se podívejte do publikace Paper Science – Papírová 
věda. Publikace má dvě části. První část obsahuje podrobné návody a 
fotografie, druhá část šablony určené ke kopírování. Vše je doprovázeno 
hravými ilustracemi Nikoly Hoření.  
 

Papírový vírníček 
Pomůcky: papír, kancelářská sponka, tužka, pravítko, nůžky 
Postup: Z papíru vystřihněte obdélník o stranách 3 cm a 12,5 cm. Podélně na 
něm vyznačte tři stejně široké proužky a z opačných stran vždy jeden z nich 
9 cm od kraje nastřihněte, jak je naznačeno na obrázku. Volné konce přiložte 
k sobě a spojte kancelářskou sponkou, aby vznikl prohnutý trojúhelník. 
Vírníček chyťte za kancelářskou sponku, pusťte ho z co největší výšky a 
sledujte jeho pomalý let k zemi. 

 
Obr. 1. Vzor pro nastříhání vírníčku a foto hotového vírníčku připraveného 

k letu. 

Co zkoušet a zkoumat: Změní se pád vírníčku, když ho uděláte z tvrdého 
papíru? Nebo když vyrobíte větší či menší? Co bude na jeho pádu jiné, když 
na něj pověsíte víc kancelářských sponek nebo ho zatížíte jinak, třeba 
plastelínou? Jak bude vypadat pád vírníčku, když ho necháte padat bez 
spojení jeho konců sponkou? A jak, když ho vypustíte z ruky vzhůru nohama – 
sponkou nahoru? 
 

Lezoun 
Pomůcky: papír, brčko, provázek, izolepa, nůžky 
Postup: Z papíru vystřihněte tvar svého lezouna (může to být ovál, na který 
nakreslíte libovolný obrázek, ale klidně to může být třeba tvar rakety nebo 
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letadla či broučka apod.). Na jednu stranu namalujte svůj obrázek a na 
druhou přilepte izolepou šikmo dva kousky ustřiženého brčka tak, jak je vidět 
na fotografii. Skrz brčka provlékněte provázek, ohyb provázku je na straně, 
kde jsou konce brček blíž u sebe, volné konce provázku jsou na straně, kde 
jsou konce brček dál od sebe. Ohyb provázku zahákněte třeba za kličku u 
okna, navlékněte ji na nohu od židle nebo jen přes držadlo vařečky – záleží na 
tom, kam chcete svého lezouna nechat vyšplhat. Lezouna posuňte k volným 
koncům provázku a tyto konce pevně chyťte do ruky. Za volné konce 
provázku střídavě tahejte do stran – lezoun se bude díky tření mezi brčky a 
provázkem posouvat pryč od vás. Aby se s lezounem lépe pracovalo menším 
dětem a aby provázek nevyklouzával z brček, můžete na koncích provázku 
udělat smyčky nebo na ně navázat korálky. 

      
Obr. 2. Lezoun z přední a zadní strany 

Co zkoušet a zkoumat: Zkuste, jak závisí pohyb lezouna na provázku, který 
používáte – vyzkoušejte provázek tenký, tlustý, hladký, drsný… Přilepte brčka 
na lezouna různě šikmo – bude lezoun fungovat, když budou oba kousky 
brček rovnoběžné? Nebo naopak hodně šikmo vůči sobě? Ovlivní to, jak 
dobře lezoun leze, délka ustřižených kousků brček?  
 

Kouzelné desky 
Pomůcky: tvrdý papír, tkaloun nebo mašle, lepidlo nebo izolepa, nůžky 
Postup: Z papíru vystřihněte čtyři stejné a jeden menší obdélník. Dva 
z velkých a jeden menší obdélník ozdobte obrázky, každý z jedné strany, a 
odložte stranou. Na dva zbývající obdélníky nalepte tkalouny tak, jak ukazují 
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obrázky níže. Potom tkalouny podsuňte pod obdélníky, přehněte je a opět 
přilepte tak, jak ukazují obrázky. Na strany obdélníků, kde jsou přilepené 
konce tkalounů, nalepte ozdobené papírové obdélníky, aby byly konce 
tkalounů skryté. 
Menší papírový obdélník s obrázkem zasuňte dovnitř do desek pod 
vodorovné tkalouny. Desky zavřete, nenápadně otočte a rozevřete na druhé 
straně. Obrázek bude pod překříženými stužkami. Když desky znovu zavřete a 
otevřete na druhé straně, bude obrázek opět pod vodorovnými tkalouny. 

 
Obr. 3. Návod na nalepení tkalounů na kouzelné desky 

 
Obr. 4. Různá rozevření kouzelných desek 
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Hlavolam Raketa s kosmonautem 
Pomůcky: vytištěná šablona, nůžky 
Postup: Vystřihněte všechny tři díly šablony a vyřízněte naznačené 
obdélníkové otvory v raketě a kruhu. 
Úkol 1: Spojte všechny díly hlavolamu dohromady tak, aby kosmonaut 
nespadl z rakety. 
Úkol 2: Oddělte kosmonauta od rakety, aniž by se raketa či kruh poškodily. 

 
Obr. 5. Hlavolam Raketa s kosmonautem 

Nápovědu a další hlavolamy najdete v publikaci Paper Science – Papírová 
věda na [1]. 
Společně se skřítkem Papírníčkem přejeme zábavné luštění a pokusování 
s papírem! 
 

Odkazy 
[1] Papírová věda – Paper science. Dostupné na: 

https://www.elixirdoskol.cz/vydavame-pro-vas/  

https://www.elixirdoskol.cz/vydavame-pro-vas/
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Bonus místo závěru 
 
Vzhledem k tomu, že námětů, které si čeští účastníci přivezli ze Science on 
stage, bylo mnohem víc, než se vejde do sborníku koncipovaného na jeden 
školní rok, nabízíme vám místo závěru stručný popis několika dalších nápadů. 
Pro podrobnější informace se podívejte na příslušný poster, kontaktujte 
autora daného příspěvku nebo přímo autora posteru. Ani toto samozřejmě 
zdaleka nevyčerpává veškerou inspiraci, kterou lze na SonS získat. Pokud 
chcete zažít úžasnou atmosféru na vlastní kůži, další Science on Stage bude 
v létě 2024 ve Finsku  
 
Snowflakes and Climate Change  

Zdeněk Hubáček 
S. Ireland, A. McConkey (UK) 
 
Penrith leží v hrabství Cumbria v Anglii, poblíž národního parku Lake District. 
Dle slov Samathy Ireland zde často sněží, což motivovalo studenty sledovat 
tvorbu sněhových vloček. Přímo v oblaku se formace krystalů pozoruje těžko, 
takže se rozhodli vyrobit komoru, kde by to bylo možné. Dalším sledovaným 
aspektem bylo, jaký vliv bude mít narůstající koncentrace oxidu uhličitého ve 
vzduchu na tvorbu sněhových vloček.  
Velmi se mi líbilo uspořádání, které připomínalo mlžnou komoru a je vidět na 
obr. 1. Chlazení ve spodní časti je zajištěno mrazicí směsí ledu a soli, suchý led 
znázorněný ve schématu lze jistě také použít. V horní části rozříznuté PET 
lahve je uchycena houbička nasáknutá horkou vodou, vznikající pára spolu 
s teplotním gradientem tvoří podmínky pro formaci ledových krystalku na 
nitce zavěšené pod houbičkou. 
Nápad na zdokonalení chlazení: Spodní část lahve chci zkusit nahradit 
nápojovou plechovkou.  



83 
 

 
Obr. 1. uspořádání experimentu pro sledování růstu sněhových vloček 

Odkaz na poster:  
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Sustainable%
20Development%20Goals%20in%20Education/2022_B_United-Kingdom_-
Samantha-Ireland_Andy-McConkey.pdf 
 

Space exploration from small scale to large scale 

Zuzana Johanovská 
C. C. Aumont (Španělsko), P. Stinson (Kanada) 
 
Na Zemi dopadá každý den hvězdný prach z vesmíru, a se správnými 
znalostmi jej můžeme zkusit najít i my! Postup je přitom jednoduchý, a 
vyžaduje jen mikroskop, magnet a cedník: 

1) Na místě, jako je střecha budovy či jiné méně dostupné místo, nabereme 
vzorek prachu.  

2) Protože víme, že naše mikrometeority jsou dostatečně malé, můžeme je 
oddělit od větších kamínků prosetím přes cedník. 

3) O mikrometeoritech dále víme, že obvykle obsahují železo nebo nikl. 
Magnet dokáže tedy zúžit výběr našich kandidátů. 

4) Poslední kolo, kterým musí adept na návštěvníka z vesmíru projít, je 
mikroskop. Průchod atmosférou dává mikrometeoritu sférický tvar, na 
kterém je možné při dostatečném zvětšení místy vidět pravidelné 
rýhování. Kousíčky prachu, které toto splňují, jsou s největší 
pravděpodobností skutečně mikrometeority, nikoli produkty jiné lidské 
činnosti.  

https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Sustainable%20Development%20Goals%20in%20Education/2022_B_United-Kingdom_-Samantha-Ireland_Andy-McConkey.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Sustainable%20Development%20Goals%20in%20Education/2022_B_United-Kingdom_-Samantha-Ireland_Andy-McConkey.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Sustainable%20Development%20Goals%20in%20Education/2022_B_United-Kingdom_-Samantha-Ireland_Andy-McConkey.pdf
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Přestože ani tento postup zcela nezaručuje, že se mezi naše mikrometeority 
nevloudí náhodou podobně vypadající kus prachu, je to pro žáky zábavná 
vědecká detektivka. Jako výzkumníci zkoumají vlastnosti, na základě kterých 
určují ty nejlepší adepty. Navíc jde o atraktivní téma – kdo by nechtěl najít 
kus tajemného vesmíru u sebe doma?  

Odkaz na poster:  
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/J_Joint%20pr
ojects/2022_G_Joint-Projects_Carolina-Clavijo-Aumont_Paul-Stinson.pdf 
 

Useful 3D printed tools for teaching physics 
Věra Koudelková 
J. Wannous (Slovenská republika) 
 
Autor projektu na svém stánku nabídl několik nápadů na užitečné pomůcky 
do výuky, které lze snadno vytisknout na 3D tiskárně. Nejvíc mě z nich zaujalo 
vznášedlo, které jezdí v dráze a je poháněno nafouknutým balónkem.  

 
Obr. 2. Vznášedlo vytištěné na 3D tiskárně 

Do vozíku lze umístit magnety nebo závaží, autor k němu připravil i kladky a 
další příslušenství. Vozík lze proto použít k výuce mechaniky od 
rovnoměrného přímočarého pohybu, přes srážky až po silové působení a 
Newtonovy zákony.  

https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/J_Joint%20projects/2022_G_Joint-Projects_Carolina-Clavijo-Aumont_Paul-Stinson.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/J_Joint%20projects/2022_G_Joint-Projects_Carolina-Clavijo-Aumont_Paul-Stinson.pdf
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Na nápadu cením hlavně dotažení vznášedla tak, aby ho šlo použít např. pro 
žákovské měření v mechanice.  

Odkaz na poster:  
https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Technologies-in-STEM-
Educ_Wannous.pdf 
 

Electricity in our lifes 
Hana Trhlíková 
I. Shavadze (Gruzie) 
 
Projekt byl zaměřen na mladší žáky (pro nás 6. ročník). Používá součástky 
(spínače, žárovky) s přidělanými vodiči. S dětmi vytvářeli sériové a paralelní 
obvody (spojování pouze zkroucením neizolovaných konců vodičů k sobě) se 
žárovkami. Cílem práce bylo pochopit složitost obvodů v bytě – možnost 
napájení z jednoho zdroje a ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech. 
Výsledkem projektu byl domeček, ve kterém byly vytvořené funkční obvody 
pro osvětlení.  

 
Obr. 3. Domeček s elektrickým osvětlením 

Odkaz na poster:  
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot
%20the%20youngests/2022_A_Georgia_Shavadze.pdf 

https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Technologies-in-STEM-Educ_Wannous.pdf
https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/Technologies-in-STEM-Educ_Wannous.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot%20the%20youngests/2022_A_Georgia_Shavadze.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot%20the%20youngests/2022_A_Georgia_Shavadze.pdf
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Bees buzz, bublebees hum, and butreflies…? 

Kateřina Vágnerová 
S. Vochezer, A. Pösl (Německo) 
 
Praktický workshop k tématu akustika pro 1. stupeň ZŠ – lze dobře využít i na 
2. stupni ZŠ. 
Workshop vedly lektorky německé sociální vzdělávací organizace SFZ 
(Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e.V.), která se zaměřuje na 
přírodovědně orientované volnočasové vzdělávací aktivity zdarma pro 
všechny dětské zájemce. 
Originální vzdělávací aktivita je rozdělena na 3 bloky: vnímání zvuku, 
vytváření zvuku, výzkum zvuku. Každý blok se dále skládá z většího množství 
dílčích praktických aktivit.  
Blok vnímání zvuku obsahuje velké množství zábavných aktivit typu hledání 
skrytého budíku v místnosti, zvukové pexeso (různé materiály v krabičkách od 
kinofilmů), třízení zvuků do kategorií, poslouchání zvuků pomocí trychtýře 
apod.  
Blok vytváření zvuku je zaměřen právě na výzkum vibrací – a jejich spojení se 
zvukem. Aktivit je v bloku 12. V rámci druhé aktivity si děti vytvoří z míchátka 
a papíru model včelky, která po roztočení vydává zvuk podobný bzučení. 
Rychlost roztočení hračky udává výšku tónu. Postupně jsou v lekci vytvářeny 
zvuky dalšími vibrujícími předměty, až na závěr lekce je s dětmi vyvozeno, že 
některé vibrace zřejmě generují takové zvuky, které prostě neslyšíme (případ 
motýla). 
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Obr. 4. Návod na výrobu bzučící včelky 

Blok výzkum zvuku je pak zaměřen na aktivity spojené s pozorováním vibrací, 
když zvuk prochází prostředím. Dochází k „vizualizaci zvuku“ např. krupicí 
nasypanou na rozvibrované bláně. Dále pak množství experimentů dokazující 
šíření zvuku různými prostředími (ucho na desku stolu a škrábání na stůl 
v různých místech; klepání kamínky o sebe ve vzduchu a pod vodou apod.) 
 
Veškerý materiál je v anglickém jazyce volně dostupný na stránkách: 
https://sfz-bw.de/acoustics. 
 
Odkaz na poster: 
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%2
0fot%20the%20youngests/2022_A_Germany_Sonja-Vochezer_Astrid-
Posl_.pdf 

  

https://sfz-bw.de/acoustics
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot%20the%20youngests/2022_A_Germany_Sonja-Vochezer_Astrid-Posl_.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot%20the%20youngests/2022_A_Germany_Sonja-Vochezer_Astrid-Posl_.pdf
https://www.sons2022.eu/data/web/obsah/sons2022/Posters/Y_Science%20fot%20the%20youngests/2022_A_Germany_Sonja-Vochezer_Astrid-Posl_.pdf
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Augmented reality in education 

Daniela Válková 
I. Pakhomova, D. Matsokin (Ukrajina) 
Velmi se mi líbil a přišel mi poutavý pro děti projekt Rozšířená realita ve 
vzdělání od ukrajinských kolegů Iryny Pakhomové a Dmytryho Matsokina. Na 
mobilní aplikaci je možné převést téměř jakýkoliv objekt, od budovy, mostu, 
nebo stroje do 3D modelu rozšířené reality za pomoci lehkého naskenování 
objektu v prostoru. Výborné je, že sken objektu zvládne už dnešní průměrný 
chytrý telefon. Naskenováním objektu si ho leze v rozšířené realitě prohlížet, 
otáčet s ním a předvést ho tak dětem v hodině, aby se jednak rozvinula jejich 
prostorová představivost a také, abych jako vyučující mohla předvést 
v prostoru objekt, u kterého nemohou fyzicky být. 

 
Obr. 5. Model mostu 

Pro ukázku rozšířené reality je možné si zobrazit nejznámější světové 
mrakodrapy ve 3D za pomoci aplikace Skyscrapers AR, nejznámější mosty 
v aplikaci Bridges AR a v aplikaci Da Vinci Machines AR si lze zobrazit Da 
Vinciho stroje v rozšířené realitě. Aplikace jsou volně dostupné ke stažení.  
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Obr. 6. Model Da Vinciho stroje 

Objekty si je možné i ručně a prostorově vymodelovat z nejrůznějších 
pomůcek. Takový objekt je možné si s dětmi připravit a děti si ho mohou 
zkusit za pomoci prostorové představivosti namodelovat. Pro modelování je 
možné použít papíry, krabice, nebo je i možné objekt vytvořit například ze 
špejlí nebo tužek. 
 
Odkaz na poster: 
https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/pakhomova_matsokin.pdf 

 

https://www.sons2022.eu/data/users/user_27854/pakhomova_matsokin.pdf
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