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Dílna č. 1: Přistáli jsme na neznámé planetě 
 

Jméno vedoucího dílny: Dana Juchelková 

Anotace dílny: Zvu vás na vesmírnou misi na planetu X, kde odebereme vzorky ke 

zkoumání. Projekt určen pro žáky 6. až 7. ročníku ZŠ k zopakování měření fyzikálních 

veličin a určování hustoty látek s možným přesahem do jiných předmětů. 

Potřebné pomůcky: kádinky, odměrné válce, pravítko, dvojice stejných kelímků, provázek, 

špejle, chemický stojan, sada závaží, nůžky, vzorky k měření (křída, kapalina, kámen, plovoucí 

svíčka), digitální váhy pro kontrolu 

Úkol: Zjistěte, jaká je hustota odebraných vzorků, které vaše posádka přivezla z expedice na 

neznámou planetu. 

 

Postup: 

1. Změřte potřebné hodnoty (hmotnost, objem, apod.). Zapište do vhodné tabulky. 

2. Zjistěte teplotu, která panuje na této planetě. 

3. Prohlédněte si vzorky a o každém si zapište, jak vypadá (barva, tvar, lesklost, apod.). 

Můžete si je i vyfotit. 

4. Naměřené hodnoty využijte k výpočtu hustoty jednotlivých vzorků. 

5. Zjištěné hustoty porovnejte s tabulkovými hodnotami známých hornin, minerálů a látek 

ze Země. 

6. Vytvořte prezentaci, ve které popíšete podrobnosti o vaší expedici a závěry 

o pravděpodobném materiálu jednotlivých vzorků. (zvolte si název vaší mise, vytvořte 

logo, apod.) 

7. Prezentaci vytvoří a odevzdá každý člen expedice za sebe (termín je do 14 dnů). 

 

Dílna představuje možnost zopakovat s dětmi zábavnou formou měření fyzikálních veličin a 

určení hustoty látek. Obvykle jej zařazuji na konec 6. ročníku nebo na začátek 7. ročníku. Je 

možné jej realizovat jako jednoduchou laboratorní úlohu nebo jej „nafouknout“ do podoby 

projektu a zapojit do něj i jiné vyučující a jejich předměty. Například Výtvarnou výchovu, 

Informatiku, Český jazyk, ale i cizí jazyky, Hudební výchovu apod. Záleží jen na vás.  

Nejdůležitější částí je správně děti motivovat k pečlivé přípravě na misi na planetu X. To nebývá 

velký problém. Vesmír je oblíbené téma nejen pro děti, ale i pro dospělé a kdo by se tam nechtěl 

podívat. V případě dětí si na to alespoň hrát. Přibližně týden před samotným měřením oznámím 

dětem, že byli vybráni do výcvikového centra pro let na dosud neznámou (neprozkoumanou) 

planetu. Jejich úkolem je vytvořit čtyřčlennou posádku a rozdělit si role, které budou při letu mít 

a z těchto rolí plynou i úkoly, které budou při misi plnit. Problematika rolí je důležitá, ale záleží 

na vás, jak moc ji při projektu využijete. V případě jednoduchého měření bez větších přesahů do 

jiných předmětů je můžete téměř vypustit, ale děti většinou baví.  
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Ve čtyřčlenných posádkách nesmí chybět: 

 VELITEL, který odpovídá za celou posádku, v případě krize umí rozhodnout o dalším 

postupu 

 LÉKAŘ, který dohlíží na zdravotní stav astronautů (nejíst a nepít vzorky), pomáhá vědci 

 PILOT, který by měl být technicky zdatný, manuálně zručný a plní i funkci 
dokumentaristy 

 VĚDEC, ten má dobré nápady, jak postupovat při měření, má dobré teoretické znalosti, 
nebojí se experimentovat 

 

Dalším úkolem pro posádku je vytvořit si logo mise. Každá skutečná mise měla a má své logo 

(obrázek 2). Bez něj je mise poloviční. Dětem se tento úkol velmi líbí a věnují mu klidně svůj 

volný čas o přestávkách. Dá se také řešit právě ve spolupráci s Výtvarnou výchovou nebo 

Informatikou (obrázek 1). 

   

 Obrázek 1 Obrázek 2 

 

Po pečlivé přípravě je možné přistoupit k samotnému laboratornímu měření. V palubní 

laboratoři, která vznikla z obvyklé učebny fyziky (nebo chemie), jsou na stolech nachystány 4 

vzorky (obrázek 3), které byly odebrány z povrchu zkoumané planety. Vybrány nejsou náhodně. 

Je mezi nimi kámen nepravidelného tvar (nutnost měřit objem pomocí odměrného válce), křída 

(upozornění na nebezpečí zničení vzorku, tedy nenamáčet, ale změřit a spočítat objem), plovoucí 

svíčka (neumí spočítat, v odměrném válci plave, tedy vymyslet, jak měřit objem) a kapalina 

(používám žlutě obarvenou vodu, kde měření objemu není složité, ale vyžaduje přesnost). 

 

Obrázek 3 
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Kromě vzorků mají posádky na stole taky další pomůcky, které by mohli potřebovat (obrázek 4). 

Mimo tyto potřeby je v palubní laboratoři ještě k dispozici několik měřidel a pomůcek, které by 

se jim mohly hodit, ale nejsou na stolech. Jsou na viditelném místě a jsou mezi nimi i pomůcky, 

které potřebovat nebudou. Velmi se mi to osvědčilo, protože děti, když mají k dispozici jen to, co 

učitel ví, že budou potřebovat, tak měření „napasují“ na pomůcky. Pokud je mezi nimi i něco 

navíc, musí o svém výběru přemýšlet. 

 

Obrázek 4 

Mezi úkoly je i sestavení „kelímkových“ vah (obrázek 5). Děti je obvykle mají už z doby, kdy jsme 

se věnovali hmotnosti. Pokud ne, sestavují je při této práci. Měření na těchto vahách je 

překvapivě přesné. Pro srovnání výsledku mají na učitelském stole (vlastně v palubní laboratoři) 

digitální váhy, které nesmí odnést, aby byly po ruce i jiným posádkám, ale mohou je kdykoli 

použít. 

 

Obrázek 5 
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Měření je možné stihnout během jedné vyučovací hodiny. Děti si v průběhu měření zapisují 

naměřené hodnoty do badatelských deníků (nebo poznámkových bloků, sešitů, apod.). Většinou 

si rozdělí práci a někteří doměřují a další už počítá hustotu. Na stolech mají děti také tabulku 

minerálů a látek (zdrojem je tabulka minerálů z České mineralogické společnosti doplněná 

některými dalšími látkami – voda, vosk, apod.) pro porovnání určených hustot planetárních 

látek s látkami známými na Zemi. Určit kapalinu (obarvená voda) nebývá pro děti problém. 

Vychází velmi přesně. S křídou to není jednoduché, protože v tabulce je sádrovec (minerál), ale 

křída se vyrábí rozdrcením, chemickým čištěním a úpravou tohoto minerálu. Její hustota je 

menší a navíc je různá i v závislosti na výrobci konkrétní křídy. U svíčky je možno s dětmi 

probrat odhad hustoty v závislosti na hustotě vody (plave, jak moc je ponořená, apod.), protože 

tabulková hustota vosku je velmi rozdílná, podle druhu svíčky a použitého vosku. Najít hustotu 

kamene v tabulce je pracné, ale v závislosti na použitém kameni možná. 

Výstupem z tohoto projektu mohou být prezentace ve formě plakátu nebo počítačové 
prezentace. Většinou věnuji ještě jednu hodinu na vlastní představení výsledků práce všech 

posádek. Mnohdy tuto část děti pojmou velmi efektně (v jednotném „obleku“ s logem mise, 

s pokřikem mise, apod.). Naměřené a vypočtené hodnoty, případně zjištěné látky, jsou často 

předmětem kuloárních debat a posuzování mezi jednotlivými posádkami. Přestože tomuto 

projektu věnuji třeba jen dvě vyučovací hodiny, žijí tímto děti dva týdny a je příjemné 

poslouchat, jak mezi sebou řeší hustotu a ne facebook nebo nějakého youtubera. 

 

Úkol: Zjistěte, jaká je hustota odebraných vzorků, které vaše posádka přivezla z expedice na 

neznámou planetu. 

 

Postup: 

8. Změřte potřebné hodnoty (hmotnost, objem, apod.). Zapište do vhodné tabulky. 

9. Zjistěte teplotu, která panuje na této planetě. 

10. Prohlédněte si vzorky a o každém si zapište, jak vypadá (barva, tvar, lesklost, apod.). 

Můžete si je i vyfotit. 

11. Naměřené hodnoty využijte k výpočtu hustoty jednotlivých vzorků. 

12. Zjištěné hustoty porovnejte s tabulkovými hodnotami známých hornin, minerálů a látek 

ze Země. 

13. Vytvořte prezentaci, ve které popíšete podrobnosti o vaší expedici a závěry 

o pravděpodobném materiálu jednotlivých vzorků. (zvolte si název vaší mise, vytvořte 

logo, apod.) 

14. Prezentaci vytvoří a odevzdá každý člen expedice za sebe (termín je do 14 dnů). 
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Dílna č. 2: Rekonstrukce grafů s Vernierem 
 

Jméno vedoucího dílny: Daniel Vybíral 

Anotace dílny: Účastníci dílny dostanou několik grafů vytvořených různými měřeními s 

čidly Vernier, které jsou k dispozici v centrech. Ve skupinách budou grafy analyzovat, 

rozmyslí si, jak by bylo možné měření zopakovat a pokusí se zrekonstruovat daný graf. 

Potřebné pomůcky: 

Pomůcky z balíčku: Logger Pro, LabQuest Mini, TI Light Probe – světelná sonda, voltmetr DVP-

VTA, Current Probe – ampérmetr, Go!Temp, Go!Motion.  

Pomůcky, které nejsou v balíčku:  

Laboratorní zdroj střídavého a stejnosměrného napětí, 3,5 V žárovka, vodiče, rychlovarná 

konvice, zavařovací sklenice, kondenzátor, baterka 4,5 V, míč, usměrňovací můstek z diod, ještě 

jeden ampérmetr.  

Poznámka k pomůckám:  

Vždy je dobré mít na stole pomůcky navíc, které studenti nevyužijí při rekonstrukci těchto grafů. 

Přinutí je to více přemýšlet, kdyby tam byly jen pomůcky k daným grafům, bylo by to příliš 

návodné.  

Poznámka k měřením:  

Je možné, že účastníci vyprodukují lepší graf než ten, který dostali v zadání. Pokud ano, 

pogratuluji jim a zkopíruji jejich nastavení.  

 

Účastníci dílny dostali vytištěné grafy, jejich úkolem bylo zanalyzovat, co na grafu je, rozmyslet, 

jaký experiment byl měřen a z nabídnutých pomůcek zreprodukovat tento experiment a znovu 

naměřit hodnoty na grafu.   

Použil jsem následující grafy. Účastníci dostávají pouze grafy, já zde uvádím celý obrázek z 

Logger Pro, aby bylo vidět, jaké veličiny se měřily, případně dopočítávaly.  
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1. Rozehřívání vlákna žárovky 

   První dva grafy ukazují postupné rozehřívání a chladnutí vlákna žárovky. Je zde vidět blikání 

žárovky, je možné vyčíst frekvenci a zdůvodnit proč je frekvence taková v závislosti na 

střídavém proudu tekoucím žárovkou. Použil jsem 3,5 V žárovku a laboratorní zdroj, TI Light 

Probe.  
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2. Žárovka a LED v závislosti na střídavém napětí 

   Další dva grafy ukazují, jak svítí žárovka a LED v závislosti na střídavém napětí. Vidíme, že 

zatímco žárovka svítí v obou směrech střídavého napětí, LED svítí jen (v druhém grafu) při 

záporném napětí a při kladném ne. Použil jsem 3,5 V žárovku a bílou LED a voltmetr.  
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3. Výkon střídavého proudu 

   V tomto grafu měříme v nějakém obvodu (například s žárovkou nebo LED) napětí a proud, ze 

kterých pak dopočítáme třetí sloupec, elektrický výkon. V grafu jsme pak zobrazili jen napětí a 

výkon. Použil jsem voltmetr a ampérmetr.  
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4. Kalorimetrická rovnice 

   Tento graf ukazuje, co se děje s teplotami při slití vody o různých teplotách. Studenti musí 

odečíst a promyslet, které vody musí vzít více a kolikrát. Slil jsem horkou vodu z rychlovarné 

konvice a vodu pokojové teploty. Použij jsem jen zavařovací sklenice. Je možné navázat 

výpočtem z kalorimetrické rovnice, jaká by měla vyjít výsledná teplota, porovnat ji s naměřenou 

a diskutovat o rozdílech. V případě použití kalorimetru by měly být oba výsledky blíže.  
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5. Kondenzátor 

   K tomuto měření jsem použil obvod s kondenzátorem a dvojicí LED zapojených paralelně s 

opačnou polaritou. Když obvod zapnu, kondenzátor se nabíjí, LED svítí a pohasíná. Poté se spojí 

obvod před baterkou, rozsvítí se druhá LED dokud se kondenzátor nevybije. Je vhodné použít 

kondenzátor s vyšší kapacitou, který se nabíjí a vybíjí déle.    

 

Obrázky jednoho a druhého zapojení jsou na další stránce. Použil jsem elektrolytický 

kondenzátor o kapacitě 2200 uF.   
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6. Skákání míče 

   Pomocí čidla Go!Motion jsem naměřil polohu míče, okamžitou rychlost a zrychlení. V grafu 

jsem z těchto veličin nechal jen polohu a zrychlení. Dále jsem vložil dopočítané sloupce pro 

polohovou a pohybovou energii. Dostal jsem tak graf, ze kterého je vidět, jak se polohová energie 

mění v pohybovou a naopak. Také je vidět místo, kde obě energie jsou nulové, protože veškerá 

energie je spotřebována na energii pružnosti při odrazu míče od země.  
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7. Usměrněný proud 

   Proud je v obvodu usměrněn usměrňovacím můstkem. 

   Usměrňovací můstek může být buď z obyčejných, nebo ze svítivých diod:  
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Dílna č. 3: Využití iPadu ve výuce (nejen) fyziky 
 

Jméno vedoucího dílny: Jiří Šamaj 

Anotace dílny: Ukážeme si, jak lze využít iPad v hodině fyziky, případně v hodině 

laboratorních prací, seznámíme se s aplikacemi (nejen pro iOS), které jsou zdarma k 

dispozici a lze je využít během vyučovací hodiny. 

Potřebné pomůcky: iPad 

 

Účastníci dílny pracovali s tablety iPad. Během dílny se účastníci seznámili s aplikacemi, které 

lze použít během výuky, dále si vyzkoušeli test v aplikaci Socrative a krátkou soutěž v aplikaci 

Kahoot. Na závěr si účastníci vyzkoušeli vyfotit snímek pomocí přídavného makro objektivu a 

mikroskopu. 

Níže uvedené aplikace jsou zdarma, obvykle se dají použít i s OS Android. 

Skitch 

Aplikace s jednoduchým ovládáním, ve které lze obrázek doplnit šipkou nebo poznámkou. Obrázek 

lze oříznout, odeslat mailem. Lze požít k rychlé tvorbě pracovních listů. 
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ShowMe 

Program ShowMe umožňuje vytvářet a nahrávat výukové programy na bílé tabuli a online je sdílet. 

Lze použít k vysvětlení témat, učitel není vázán na tabuli.  
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Socrative 

Aplikace nabízí mnoho možností: Studenti mohou odpovídat na otázky v různých formátech: 

uzavřené otázky, otevřené otázky, ANO-NE. Možnost samostatné navigace mezi otázkami, případně 

vedení učitelem. Volba zadaného nebo náhodného pořadí otázek a odpovědí. Učitel vidí online 

výsledky studentů, možnost odeslání výsledků na mail v Excel souboru.  Jakmile studenti spustí 

Studentskou aplikaci pro studenty, budou vyzváni, aby se přihlásili do místnosti učitele pomocí 

jedinečného kódu učitele. Nejsou nutné žádné studentské účty.  
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WikiLinks  

Propojuje Wikipedii ve vícejazyčných „myšlenkových mapách“, doporučených videí na Youtube. 

Umožňuje náhledy článku, prohlížení obrázků, synchronizace historie prohlížení atd.   

(placená aplikace, bývá občas zdarma) 
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Kahoot 

Možnost tvorby výukové hry, která se skládá z několika otázek. Zle vložit videa, obrázky, nastavit čas 

na odpověď. Ideální je hrát Kahoot v učebně, kde hráči odpovídají na svém zařízení, na kterém 

odpovídají na otázky, které jsou sdílené na obrazovce (nutný pc s projektorem). 

Periodické tabulky: 

Merck PTE 

Interaktivní periodická tabulka obsahující všechny důležité informace o prvku. Umožňuje výpočty 

molárních hmotností slučenin, srovnání atomových poloměrů, hmotností, elektronegativity a další. 

Možnost zobrazení tabulek: Rok objevu, skupenství, klasifikace atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

21 
 

 

Mild EleMints 

Periodická tabulka prvků, která nabízí také informace o izotopech, ionizační energii, krystalových 

mřížek atd.  
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Plumb&Angle 

Jednoduchý praktický nástroj pro měření úhlů pomocí fotoaparátu. 

Photomath 

Po nasměrování fotoaparátu na matematickou rovnici, Photomath zobrazí výsledek rovnice společně 

s postupem řešení.  
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Dílna č. 4: European STEM League aneb motivace fotbalem 
 

Jméno vedoucího dílny: Jitka Soukupová a Jitka Houfková 

Anotace dílny: Seznámení účastníků s evropským projektem podporujícím učitele 

přírodních věd, matematiky a informatiky Science on Stage. Práce s učebním materiálem 

Fotbal ve výuce přírodních věd, který vznikl v rámci Science on Stage, a seznámení s na 

něj navazující soutěžní aktivitou European STEM League. Ukázky realizace částí 

výukových jednotek a nabídka dalších materiálů pro laboratorní práce ve fyzice – měření 

fyzikálních parametrů fotbalového míče, paměťová hra PEXESO – fyzikální parametry 

míče pro EURO. 

Potřebné pomůcky:  

Fotbalový míč, nůžky, provázek, pravítko, váhy, velká nádoba na vodu, kalkulačka, dvě rovné 

desky, 18 kartiček PEXESO, karta s údaji o EURO míčích 

O projektu Science on Stage  

Science on Stage je evropský projekt, který podporuje učitele přírodních věd, matematiky a 

informatiky. Hlavním cílem Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat více žáků ke 

kariéře v oblasti vědy a techniky. Důležité je zejména vytváření vzájemných kontaktů mezi učiteli z 

různých evropských zemí, Science on Stage proto zprostředkovává výměnu zkušeností, materiálů 

a nápadů  mezi učiteli přírodních věd a matematiky v celé Evropě. Dalším cílem je vytvářet podmínky 

pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. 

Více o evropské Science on Stage zde: http://www.science-on-stage.eu/ 

Více o Science on Stage v ČR zde: http://www.science-on-stage.cz/  

Aktivity Sience on Stage 

- Festival Sience on Stage – národní kola a evropské kolo, 

- přednášky, semináře a workshopy v jednotlivých zemích, 

- polečné projekty učitelů z různých evropských zemí, 

- výukové materiály v různých jazykových mutacích, 

- STEM liga. 

Festivaly učitelů pro učitele Sience on Stage 

V sudých letech probíhají celostátní přehlídky 

Science on Stage, ze kterých jsou vybráni účastníci 

na následující mezinárodní festival. Akce probíhá 

v České republice pod záštitou národního výboru 

Science on Stage ve spolupráci s MFF UK v IQLandii 

v Liberci. V lichých letech probíhají mezinárodní 

festivaly za účasti zástupců všech členských i 

partnerských zemí. V roce 2015 proběhl festival 

v Londýně. Na přelomu června a července 2017 

proběhne festival v maďarském Debrecenu. 

http://www.science-on-stage.eu/
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.science-on-stage.cz/
http://www.science-on-stage.cz/
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V Londýně se v roce 2015 sešlo 388 účastníků z 25 zemí, proběhlo 41 workshopů, 8 seminářů, a byly 

to 4 dny plné pokusů a zábavy. 

Fotbal ve výuce přírodních věd 
Brožura „Fotbal ve výuce přírodních věd“ obsahuje široké spektrum interdisciplinárních výzev pro 

studenty, které vyzývá k objevování vědeckých jevů stojících za populární hrou – fotbalem. Brožura 

byla vytvořena ve spolupráci učitelů přírodních věd, matematiky a informatiky z 15 evropských zemí a 

obsahuje 12 tematických jednotek ve čtyřech kapitolách: Biosféra, Lidské tělo, Míč a Velká data. Na 

brožuru bezprostředně navazuje soutěž European STEM League.  

Český překlad brožury s učebními jednotkami naleznete na: http://www.science-on-

stage.eu/images/download/iStage_3_-_Fotbal_ve_vyuce_prirodnich_ved.pdf, brožuru v angličtině či 

němčině si můžete objednat zdarma emailem info@science-on-stage.de, všechny jazykové mutace 

jsou ke stažení zdarma na http://www.science-on-stage.eu/page/display/5/28/1324/istage-3-

football-in-science-teaching. 

European STEM League  

Evropská STEM liga je mezinárodní soutěž pro 

učitele přírodních věd, ve které implementují 

výukové materiály z brožury „Fotbal ve výuce 

přírodních věd“ ve svých třídách, své zkušenosti 

zdokumentují a sdílí s ostatními účastníky. Poté 

soutěží s dalšími mezinárodními školními týmy o titul 

evropského šampiona STEM.  

- Kvalifikace: Registrace přes www.science-on-

stage.de/STEMleague 

- Domácí kolo: Implementace výukové jednotky ve třídě a dokumentace do 31. 05. 2017 

- Finále: 20. – 21. října 2017 v Muzeu fotbalu v Dortmundu 

Něco málo o fotbalovém míči 

- je kulatý, obvykle vyroben z kůže, gumy nebo plastické hmoty 

- je dutý a naplněný stlačeným vzduchem 

- hmotnost se pohybuje v rozmezí 410 – 450 g  

- obvod je 68 – 70 cm. 

Míč pro EURO 2016 

- Jeho název Beau Jeu ve francouzštině znamená "krásná hra" a je v barvách francouzské trikolóry 

modré, bílé a červené.  

- Tento míč, na němž se překrývají písmena Euro a číslice 2016, vyvíjeli v Adidasu přes rok a půl.  

- Tvoří jej šest segmentů a je ze stoprocentního polyuretanu.  

- Tepelně lepené bezešvé provedení zaručuje lepší předvídatelnost směru letu, lepší kontrolu nad 

míčem a nižší absorpci vody.  

- Pro lepší rovnováhu má dva ventilky.  

http://www.science-on-stage.eu/images/download/iStage_3_-_Fotbal_ve_vyuce_prirodnich_ved.pdf
http://www.science-on-stage.eu/images/download/iStage_3_-_Fotbal_ve_vyuce_prirodnich_ved.pdf
http://www.science-on-stage.eu/images/download/iStage_3_-_Fotbal_ve_vyuce_prirodnich_ved.pdf
mailto:info@science-on-stage.de
http://www.science-on-stage.eu/page/display/5/28/1324/istage-3-football-in-science-teaching
http://www.science-on-stage.eu/page/display/5/28/1324/istage-3-football-in-science-teaching
file:///C:/Users/goas/Desktop/STEM%20League/www.science-on-stage.de/STEMleague
file:///C:/Users/goas/Desktop/STEM%20League/www.science-on-stage.de/STEMleague
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- Všechny míče byly testovány FIFA na obvod, míru kulatosti, hmotnost, ztrátu tlaku, odskok a 

absorpci vody. 

 

 

Testované parametry fotbalového míče 

1. Obvod míče - K dobrému odhadnutí dráhy letu musí mít míč konstantní obvodové míry. Obvod se 

měří na deseti různých místech. Tato měření jsou použita k vypočítání průměrného obvodu. Hodnota 

se pohybuje v rozmezí 68 až 70 cm. 

2. Kulatost míče - Nepřesné šití může míč zdeformovat. Průměr se měří na šestnácti místech. Z 

těchto měr se stanoví průměr. Dvě mezní hodnoty se mohou od průměru odlišit maximálně o 2 %.  

3. Odskok - Míč se nechá desetkrát spadnout na ocelovou desku z výšky dvou metrů. Míče se musí 

odrazit do výšky 115 cm až 165 cm. 

4. Hmotnost - Každý testovaný míč je třikrát zvážen ve speciální nádobě. Tato nádoba je zapečetěna 

tak, aby případný únik vzduchu z míče neovlivnil vážení. Hmotnost se pohybuje mezi 410 a 450 g.  

5. Vstřebávání vody - Při tomto testu se míč otáčí a je 250 krát ponořen do nádobky s 2 cm vody. 

Míče mohou absorbovat maximálně 15 % své původní hmotnosti. 

6. Ztráta tlaku - Chování míče, který během hry ztrácí tlak, je těžko předvídatelné. V tomto testu se 

míč nahustí vzduchem na tlak jedné atmosféry. Za 72 hodin se tlak v míči znovu přeměřuje. Míč 

nesmí ztratit více než 25 % původního tlaku. 
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Ukázka aktivit - Praktické testování parametrů fotbalového míče 1. 

část 
1. Určete obvod fotbalového míče s přesností na desetiny cm. 

Pomůcky: míč, provázek, pásmo 

č. m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O (cm) 

Průměrný obvod: 

Srovnání našeho míče s parametry FIFA: 

 

2. Určete průměr fotbalového míče měřením pomocí dvou desek a výpočtem z obvodu míče. 

č. m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d (cm) 

Průměrný průměr/poloměr: 

 

3. Určete objem míče dvěma metodami – z naměřeného obvodu a z ponoření míče do kapaliny. 

Pomůcky: míč, kbelík, voda, odměrný válec  

č. m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V (cm3)  

V (ml) 

Průměrný objem (z obvodu):  

Průměrný objem (z Archimédova zákona): 
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Ukázka aktivit – Pexeso – paměťová hra o míčích Euro šampionátu 
Popis hry: 

Pexeso se hraje s obrázky míčů z Euro šampionátů z let 1984 až 2016. Každý míč je doplněný 

informacemi o jeho fyzikálních parametrech, názvu a Euro šampionátu, na kterém byl použit. Tyto 

informace mají žáci předem po daný čas (např. týden před hrou) k dispozici na prostudování, během 

hry již ne. 

Hraje se na magnetické tabuli, případně na stole.  

Příprava hry: 

Ke každému míči vyrobit:  

- dvě shodné kartičky s obrázky, 

- papírky s informacemi o míči (rok, název míče, místo konání, vlastnosti míče). 

Pro každý tým připravit: přehled všech informací o míčích (rok, název míče, místo konání, vlastnosti 

míče) včetně fotky.  

Bodování:  

10 bodů za nalezení dvojice, 2 body za každou správnou informaci k fotce daného míče, u každého 

míče tak lze získat až 8 bodů. 

Informace o míčích: (Žáci je předem nastudují, během hry jsou rozstříhané a promíchané.) 

2016 – Beau Jeu – Francie – vysoká přilnavost a lepší viditelnost v letu 

2012 – Tango 12 – Polsko a Ukrajina – matný, lehký a pružný 

2008 – Europass – Švýcarsko a Rakousko – speciální struktura pro vysokou přilnavost 

2004 – Roteiro – Portugalsko – nebyl ručně šitý, při letu mění směr 

2000 – Terrestra Silverstream – Belgie a Nizozemí – využita polyuretanová pěna 

1996 – Questra Europa – Anglie – zlepšený dotyk a lépe odpružený – Česká republika vybojovala 

stříbro 

1992 – Etrusco Unico – Švédsko – design inspirovaný etruskou historií 

1988 – Tango Europa – Německo – speciálně lepené švy zamezily průniku vody 

1984 – Tango Mundial – Francie – první nekožený míč z polyuretanového materiálu 
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Obrázky míčů: 
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Dílna č. 5: O magnetu, magnetických tělesech a velikém magnetu Zemi 
 

Jméno vedoucího dílny: Leoš Dvořák 

Anotace dílny: V podstatě šlo o dílnu, která už proběhla na Dílnách Heuréky 2016. 

Účastníci si pohráli s malými neodymovými magnety, aby lépe poznali jejich vlastnosti i 

vlastnosti pole kolem nich. Začali jsme dvěma magnety pověšenými na niti a přes ukázku, 

jak vypadá pole v okolí magnetu a jak je to s inklinací magnetického pole Země jsme se 

dostali až k měření síly mezi póly tyčových magnetů a k velikosti magnetické indukce 

magnetů. 

Potřebné pomůcky:  

 neodymové magnety (lze získat od dodavatelů jako Unimagnet nebo Neomag apod.), např.:  
průměr 10 mm, výška 2 mm (alespoň 2 ks),  
průměr 5 mm, výška 10 nebo 15 mm (alespoň 1 ks) 
průměr 2 ks, výška (délka) 10 mm (alespoň 1 ks) 
průměr 5 mm, výška 25 mm (alespoň 6 ks, pro měření síly mezi póly 18 ks i více) 

 nit (vhodná je ta, která se sama nekroutí, když se na ni pověsí drobné závaží) 

 hliníková destička (v našem případě 4x7 cm, tloušťka 4 mm, z eloxovaného hliníku, 
dodavatelem byl v našem případě e-shop ehlinik.cz) 

 zvonkový drát (nebo o něco silnější drát, do průměru asi 1 mm), délka stačí 30 cm 

 vytištěné předlohy růžice, délkového měřítka, „modelu zeměkoule“ a další; několik papírů 
A4 

 
Podrobný popis jednotlivých pokusů i s vysvětlením je uveden v příspěvku L. Dvořák:  

„O magnetu, magnetických tělesech a velikém magnetu Zemi“ ve sborníku konference Dílny 
Heuréky 2016 (s. 7-23), dostupném online: 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2016.pdf  

Na následujících dvou stránkách je pracovní list, podle něhož pracovali účastníci konference 
Elixír do škol 2017. (Poznámka: v druhém běhu dílny byl po zkušenostech úkol 10 mírně 

modifikován a zařazen hned za úkol 2.) Následují předlohy pro vytištění na papír. Ovšem 
pozor: U papírových závaží je ovšem vhodnější narýsovat si je na papír nezávisle – díky 

okrajům papíru v tiskárně nemusejí být šířky okrajových proužků přesné. 

Cílem dílny nebylo poskytnout účastníkům metodiku, kterou by měli se žáky realizovat přesně 
tak, jak byla na dílně probírána. Spíše šlo o to, abychom se všichni poučili o některých 
vlastnostech magnetů a magnetického pole (např. o poli v blízkosti pólu dlouhého magnetu, v 

blízkosti malého magnety, o tom, jak je to s inklinací magnetického pole Země apod.) a ukázali 
a vyzkoušeli si jednoduché a levné pomůcky a pokusy – je pak už na každém učiteli, které 
pokusy do své výuky zařadí a do jaké hloubky popisu a vysvětlení přitom půjde. 

Poznamenejme, že úkol 9 na pracovním listu, kdy ze síly mezi póly magnetů dojdeme až k 
určení velikosti magnetické indukce uvnitř magnetů, je už spíše pro to, abychom my jako 
učitelé získali větší nadhled; ve školách by se asi mohl uplatnit jen v nějakých seminářích pro 

pokročilejší zájemce třeba ke konci střední školy. Naopak třeba jednoduchý pokus s magnety 
visícími na niti by jistě šlo vyzkoušet i na prvním stupni ZŠ. 
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Pracovní list k dílně L. Dvořák: O magnetu, magnetických tělesech a velikém magnetu Zemi 

Magnet v poli Země 

1) Magnet v magnetickém poli Země 

a) Dva magnety na niti 
Dva malé ploché neodymové magnety (např. o průměru 1 cm) secvakněte na nit a nechte je 
zavěšené.     >> Co pozorujete? Jak se magnety chovají? K čemu by se to dalo využít? 

b) Dva tenké tyčové magnety na niti 
Přicvakněte na nit dva tenké tyčové magnety a nechte je zavěšené.  
    >> Co pozorujete? Je osa magnetů vodorovná? Jak pozorování (alespoň kvalitativně) vysvětlit? 

2) Jednoduchý kompas vlastní výroby 

a) Jak utlumit kmitání magnetů 
Zkuste ploché magnety na niti (viz 1a) zavěsit nad hliníkovou destičku.    >> Jak se nyní chovají? 

b) Vyrábíme trochu divnou střelku 
Vystřihněte a přehněte papír dle nákresu. Lepicí páskou přilepte dovnitř konec nitě, zvenku 
přicvakněte dva malé ploché magnety. >> Co jste vyrobili? (A pozor: kam ukazuje střelka?) 

c) … a uděláme si kompas 
Na hliníkovou destičku přilepte lepicí páskou papírovou růžici. Ze zvonkového drátu (stačí asi 
30 cm) si vyrobte jednoduchý držáček, na něj přivažte nit se střelkou vyrobenou dle bodu b). 
    >> Co s tímto kompasem můžeme měřit ev. indikovat? 

Pole v okolí pólu tyčového magnetu (aneb zkoumáme „skoromonopól“) 

3) Směr pole v okolí pólu dlouhého magnetu 
K určení směru magnetického pole použijte jako střelku malý tyčový magnet, na který je 
uprostřed upevněna nit. Její druhý konec držte v prstech, stačí pár cm od magnetu. Na papír A4 
nalepte papírovou páskou dlouhý magnet (sestavený z kratších) a prozkoumejte směr pole 
poblíž jeho pólu. 

    >> Nakreslete náčrtek, do jakých směrů míří B  v různých místech. 
    >> Jak vypadají magnetické indukční čáry?  Podobá se pole něčemu, co známe? 

Pole v okolí krátkého tyčového magnetu (aneb zkoumáme dipól) 

4) Směr magnetické indukce v okolí malého magnetu 

Pomocí stejné „střelky“ jako v bodu 3) (krátkého tenkého magnetu na niti) prozkoumejte směr 
magnetické indukce v okolí malého válcového magnetu. 

    >> Nakreslete náčrtek, do jakých směrů míří B  v různých místech. (Tj. tvar indukčních čar.) 

5) Model Země – aneb „o velikém magnetu Zemi“ 
Malý tyčový magnet přilepte doprostřed kruhu symbolizujícího zeměkouli. Malou „střelkou“ 
prozkoumejte směr magnetické indukce v různých místech na povrchu tohoto modelu Země. 
    >> Souhlasí výsledky získané na modelu s tím, co víme o zemském magnetickém poli? 
Prozkoumejte směr pole nejen v rovině, ale i v prostoru. 
(Pozn.: Na webu lze najít informace, že existují magnetické a geomagnetické póly a čím se liší.) 

6) Magnetická inklinace 

Mezi malé dva ploché magnety „přicvakněte“ nit tak, aby procházela uprostřed, tedy aby se 
magnety nepřevažovaly na jednu nebo druhou stanu vlivem tíže, když napnutou nit držíte 
vodorovně. (Pro vyvažování je třeba, aby nit vedla severojižním směrem; rozmyslete si proč.) 
Pak nit otočte do směru západ-východ a sledujte, jakým směrem se magnety natočí. 

    >> Jaký úhel s vodorovným směrem u nás svírá zemské magnetické pole?  
          Jak to souvisí s pokusem 5) ? 
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Pracovní list k dílně L. Dvořák: O magnetu, magnetických tělesech a velikém magnetu Zemi - pokračování 

Síla mezi póly dlouhých tyčových magnetů (a co z ní lze odvodit) 

7) Vahadlo s dlouhým magnetem (a co nám řekne o závislosti síly na směru) 

Z plastového pravítka si vyrobte vahadlo s dlouhým magnetem. (Nechte si ukázat, jak.) Máte 
přístroj na měření síly mezi magnety. Magnet nejdříve vyvažte mincí na druhé straně vahadla, 
pak na druhou stranu dejte závaží např. 1 g. Přibližte shora ke konci magnetu pól druhého 
dlouhého magnetu tak, aby se póly odpuzovaly. (Magnet na vahadle i magnet, který přibližujete, mají 

stejnou šířku, půjde tedy o odpuzování dvou „stejně silných“ pólů.)       >> Ukažte, že síla odpuzování prakticky 
nezávisí na tom, jak druhý magnet natočíme, pokud jeho pól zůstává na stejném místě.  

8) Závislost síly mezi póly na vzdálenosti 

Změřte, jak závisí síla mezi póly dlouhých magnetů na jejich vzdálenosti. Vzdálenost pólů měřte 
měřítkem z proužku papíru, na druhou stranu vahadla dávejte papírová závaží 0,5 g a 2 g. Jak se 
změní vzdálenost pólů, při které je vahadlo vyváženo, když síla vzroste 4×?  
    >> Co jste zjistili? Jak zřejmě závisí F na r?    (Předpokládáme závislost typu F ~ 1/r^n, kde n=1, 2 nebo 3.) 

9) Analogie s elektrostatikou (a určení velikosti magnetické indukce magnetu) 

Pro sílu mezi póly magnetů platí analogicky k Coulombovu zákonu elektrostatiky: 
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   . „Magnetická množství“ Qm1 a Qm2 jsou stejná (jde o 

„stejně silné“ póly), takže je ze síly můžeme určit.  

    >> Z měření síly mezi póly vypočtěte „magnetické množství“ na pólu magnetu. 

V analogii s elektrostatikou je magnetická intenzita buzená pólem magnetu: 
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H B  ). To znamená, že velikost „magnetického množství“ Qm se rovná toku   magnetické 

indukce B.  
   >> Nakreslete si obrázek siločar! 

Ve skutečnosti samozřejmě v pólu magnetu žádné „magnetické množství“ není, všechen tok B je 
do pólu přiveden vnitřkem magnetu.    >> Nakreslete si obrázek siločar i uvnitř magnetu. 

    >> Vypočtěte hodnotu magnetické indukce uvnitř magnetu. Je tato hodnota „rozumně velká“? 
(Pole uvnitř magnetu můžeme považovat za homogenní, prakticky stejná hodnota bude těsně u pólu magnetu. Tok 
magnetické indukce, který jsme výše spočetli, se musí rovnat toku uvnitř magnetu, ten je S   .) 

Poznámka pro zájemce: Uvědomte si, že naším vahadlem s dlouhým magnetem můžeme měřit magnetickou indukci!  

Je totiž:      0 0 0m m m
F Q H Q H Q B      .    (a Qm už známe.) 

Srovnání B buzené pólem magnetu a B magnetického pole Země 

10) Jak pól magnetu ovlivňuje kompas (a jak z toho určit B „od pólu magnetu“) 

Přibližujte pól dlouhého magnetu ke kompasu ze západu nebo z východu, až se střelka natočí o 
45° oproti původnímu směru.  
   >> Co můžeme v tomto případě říci o velikostech B od pólu magnetu a horizontální složce 

magnetického pole Země?   (Nakreslete si ilustrativní náčrtek vektorů 
m ag n e tu

B  a 
Z em ě

B ). 

                 Pozn.: Velikost horizontální složky magnetického pole Země je u nás asi 20 μT.) 

    >> Je naměřený výsledek ve shodě s tím, co jste naměřili vahadlem? 
(Nápověda: Ze změřeného „magnetického množství“ Qmagnetu a vztahů uvedených výše v bodě 9) vypočtěte 
velikost B ve vzdálenosti r pro vzdálenost, v níž pól magnetu způsobil natočení střelky o 45°.) 

** Rozšiřující úloha:  
Ověřte pomocí kompasu závislost magnetické indukce na vzdálenosti od pólu magnetu. 
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Dílna č. 6: Mlžná komora 

Jméno vedoucího dílny: Lukáš Holman  

Anotace dílny: Mlžné komory jsou speciálně vyrobené nádoby, v nichž je možné 

pozorovat pohybující se nabité částice a částicová záření (proud částic). V tomto pokusu 

se mlžná komora používá k pozorování částic alfa a beta, produktů radioaktivního 

rozpadu233Th. (Částice α a β nesou elektrický náboj, konkrétně částice alfa má náboj 

obvykle 2+ (α2+), částice beta zase 1- (β-).) Pro řešení úkolů je výhodou, pokud jsou už 

žáci obeznámeni s principem a podstatou radioaktivního rozpadu a s rozdíly mezi alfa a 

beta zářením. Tento experiment pomůže s pochopením učiva předvedením praktické 

ukázky radioaktivní přeměny. Alternativně, při větším zapojení učitele do výkladu, 

experiment může sloužit jako motivační úvodní pokus do tématu radioaktivních přeměn. 

Žáci budou pozorovat kondenzační stopy, které za sebou zanechávají v mlžné komoře 

nabité částice a naučí se identifikovat částice na základě vlastností těchto stop. V mlžné 

komoře lze taktéž pozorovat kondenzační stopy vytvořené zářením z vesmíru, což může 

být výchozím bodem pro výklad o kosmickém záření a jejich odrážení magnetickým 

polem Země. Žáci si vyzkouší výpočty a zápis rovnic radioaktivní přeměny. Lze také 

diskutovat o významu radioaktivního záření pro činnost Evropské kosmické agentury, 

včetně negativního vlivu záření na elektrické obvody a využití radioaktivní přeměny jako 

zdroje energie.  

Potřebné pomůcky: 

Připravit předem 

• Plastové akvárium střední velikosti 

• Samolepicí plsť (nebo obyčejná plsť a lepidlo vhodné na plsť a plast) 

Na samotný pokus 

• Dvě wolframové svářecí elektrody s thoriem (nebo jiný zdroj alfa / beta záření) 

• Zhruba 2,5 kg suchého ledu (pevný CO2) 

• 20 ml isopropylalkoholu (neboli isopropanolu/ propan-2-olu). Pokud není k dispozici, použijte 

etanol. 

• Plastové akvárium s připevněnou plstí kolem dokola ve spodní části akvária 

• Dva kovové tácy (dobře poslouží např. plechy na pečení) 

• Jedna černá čtvrtka nebo laminovaný černý papír – zvyšují kontrast mezi tácem a 

kondenzačními stopami 

• Jeden nebo dva silné zdroje světla (např. pásek s LED, svítilna nebo světlo z projektoru) 

• List obyčejného papíru pro omotání kolem jedné elektrody 

• Lepicí guma nebo jiné opětovně použitelné lepidlo 

• Pasteurova pipeta (nebo kapátko, plastové či skleněné) 

• Tepelně izolované ochranné rukavice 

• Ochranné brýle (jeden pár pro každou osobu) 
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Obrázek 2 
↑ Družice Swarm ESA obíhají Zemi a studují její 

magnetické pole. 

→ ÚVOD  
S vynálezem mlžné komory vzniklo nové odvětví fyziky – 

studium částic a jejich interakcí. Mlžná komora nám 

umožňuje pozorovat nabité částice a jejich pohyb a zjistit 

jejich vlastnosti, abychom jim mohli lépe porozumět. 

Uvnitř komory se nacházejí molekuly isopropylalkoholu 

v podobě páry. Pokud touto párou prolétnou nabité 

částice, pára v důsledku interakce v daném místě 

zkondenzuje a výsledkem je viditelná kondenzační 

stopa. Délka a tloušťka této stopy je ovlivněna hmotností 

nabité částice. 

Tyto nabité a ionizující (způsobují ionizaci – tvorbu 
iontů z částic, s nimiž interagují, např. z našeho 
alkoholu) částice pocházejí z celé řady zdrojů, zejména 
pak z materiálů, v nichž probíhá radioaktivní přeměna. 
Během radioaktivní přeměny se méně stabilní atomy 
rozpadají na jiné atomy, přičemž uvolňují buď alfa 
záření (částice sestávající ze dvou neutronů a dvou 

protonů - α2
4 nebo beta záření (elektron 

nebo pozitron1 - β- a β+). Přeměny alfa a 
beta bývají ještě doprovázeny emisí gama 
záření, které ale nemá čistě částicovou 
povahu jako záření alfa a beta, jde o 
elektromagnetické vlnění, podobně jako 
v případě např. světla. 
Kromě radioaktivní přeměny k nám 

velké množství ionizující radiace 

přichází také z vesmíru ze zdrojů, jako 

jsou kosmické paprsky2, sluneční vítr3 

a výron koronální hmoty4. Protože 

pohybující se částice se odrážejí od 

magnetických polí nebo jsou magnetickým polem 

odkláněny, je Země do značné míry před 

ionizujícím zářením z vesmíru chráněna svým  

                                                           
1 Pozitron: částice stejného charakteru a vlastností, se stejnou hmotností jako elektron, ale s opačným nábojem. 
2 Kosmické záření: proud částic s velmi vysokou energií, převážně protony a jádra atomů, které pocházejí ze Slunce a z těles 

mimo sluneční soustavu. 
3 Sluneční vítr: proud nabitých částic přicházející ze Slunce – převážně elektrony a protony. 

4 Výron koronální hmoty: uvolnění elektromagnetického záření a částic ze sluneční korony (zářící okolí Slunce) do vesmíru. 

Obrázek 1 

 

↑ Magnetické pole země. Všimněte si, že osa 

otáčení a osa magnetického pole nejsou shodné a 

neprotínají se ve středu Země. 
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magnetickým polem neboli magnetosférou, kterou v současnosti zkoumají družice Swarm 

(obrázek 1) a družice Cluster Evropské kosmické agentury (ESA). Magnetosféra je vytvářena 

pohybem magnetických prvků, zejména železa a niklu, v jádru Země. Čáry magnetického pole 

Země jsou zobrazeny na obrázku 2.  

Nabité částice a záření mohou zůstat 

„uvězněny“ v magnetickém poli Země, přičemž 

se soustředí ve vnitřních a vnějších Van 

Allenových radiačních pásech5* zobrazených 

na obrázku 3. To může mít negativní vliv na 

elektronická zařízení vesmírných plavidel, 

která obíhají Zemi. Záření ale lze také využít v 

náš prospěch. Může totiž pohánět vesmírná 

plavidla díky takzvanému Seebackovu jevu: 

rozdíl v teplotě mezi dvěma elektrickými vodiči 

(z nichž jeden je zahřátý právě zářením částic) 

vyvolá mezi nimi rozdíl v napětí, v důsledku 

čehož začíná téct elektrický proud. 

Mlžnou komoru lze dále zlepšit zapojením 

magnetického pole, které odráží, popřípadě 

vychyluje, pohybující se nabité částice. Směr a 

síla tohoto odrazu či vychýlení závisí na náboji 

částice. Tento fakt hrál klíčovou roli při objevu 

antihmoty v roce 1932, kdy Carl Anderson použil 

mlžnou komoru společně s magnetickým polem k pozorování kosmických paprsků, tedy 

nabitých částic z vesmíru, a zjistil, že některé částice se odrazily opačným směrem, než se od 

nich očekávalo. 

 

 

  

                                                           
5 Van Allenovy radiační pásy: vrstvy částic nabitých energií, které v okolí Země zadržuje její magnetické pole. Nacházejí se 

ve výšce od asi 1 000 do 60 000 km nad povrchem Země. 

 
 

 
 

vnější 
radiační 
pás  

 
 

Obrázek 3 

↑ Van Allenovy radiační pásy. Dva prstence, které obíhají kolem 

Země a obsahují zachycené nabité částice. 

magnetická 

osa 

 
osa otáčení 

vnitřní 

radiační 
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vnější 

radiační 
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→ PŘÍPRAVA POKUSU  
Videonahrávka Poznáváme vesmírem – mlžná komora, která je k dispozici na 
stránkách ESA pro vzdělávání, ukazuje, jak se mlžná komora sestavuje a používá. 
Video může žákům pomoci při sestavování jejich komor a vysvětlit, co v nich pozorují. 

 Vybavení pro každý pokus  

Připravit předem 

• Plastové akvárium střední velikosti 

• Samolepicí plsť (nebo obyčejná plsť a lepidlo vhodné na plsť a plast) 

Na samotný pokus 

• Dvě wolframové svářecí elektrody s thoriem (nebo jiný zdroj alfa / beta záření) 

• Zhruba 2,5 kg suchého ledu (pevný CO2) 

• 20 ml isopropylalkoholu (neboli isopropanolu/ propan-2-olu). Pokud není k dispozici, 
použijte etanol. 

• Plastové akvárium s připevněnou plstí kolem dokola ve spodní části akvária 

• Dva kovové tácy (dobře poslouží např. plechy na pečení) 

• Jedna černá čtvrtka nebo laminovaný černý papír – zvyšují kontrast mezi tácem a 
kondenzačními stopami 

• Jeden nebo dva silné zdroje světla (např. pásek s LED, svítilna nebo světlo z projektoru) 

• List obyčejného papíru pro omotání kolem jedné elektrody 

• Lepicí guma nebo jiné opětovně použitelné lepidlo 

• Pasteurova pipeta (nebo kapátko, plastové či skleněné) 

• Tepelně izolované ochranné rukavice 

• Ochranné brýle (jeden pár pro každou osobu) 

Postup 

1. Nastříhejte plsť na proužky o šířce zhruba 4 cm v délce stran akvária. 

2. Akvárium postavte otvorem nahoru a každou ze čtyř stran oblepte proužky plsti (během 
pokusu by měly být v blízkosti horního okraje komory – viz obrázek v pracovních listech). 
Nejjednodušší je použít samolepicí plsť, ale je možné ji také přilepit lepidlem. Alkohol v 
komoře může působit jako ředidlo pro lepidlo, takže je vhodné před použitím vyzkoušet, zda 
se lepidlo v isopropylalkoholu nerozpouští.  

3. Pokyny k provedení pokusu jsou obsaženy pracovním listu pro žáky. 
  

http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/07/Cloud_chamber_-_classroom_demonstration_video_VP03
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Bezpečnostní pokyny 

Dodržujte pravidla bezpečnosti práce a veškerá nařízení týkající se bezpečnosti práce stanovená zákonem 

a stejně tak vaší školou (jejím ředitelem, bezpečnostním technikem a dalšími osobami zodpovědnými za 

bezpečnost práce a bezpečnost práce studentů). Rizikům se také snažte předcházet a hodnoťte jednotlivá 

rizika (zejména při práci se suchým ledem a izopropylalkoholem) předem. 

Isopropanol (nebo jiný alkohol): 

• Isopropanol (nebo jiný použitelný alkohol) je vysoce hořlavý a dráždivý (H225 Vysoce hořlavá 
kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost a závratě. Pokyny 

pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. 

– Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338. Při zasažení očí: Několik 

minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud to lze snadno, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve 

vyplachování. 

• Nepoužívejte jej v blízkosti ohně a noste ochranné brýle. 

• Ujistěte se, že je místnost dobře odvětraná a nezapomeňte lahev s propanolem po použití ihned uzavřít. 
 

 

Suchý led: 

• Ujistěte se, že je místnost dobře odvětraná, aby nedošlo k nadměrnému zvýšení koncentrace oxidu 
uhličitého v místnosti. Při vysokých koncentracích působí dusivě. 

• Nadměrné vdechování studených par může způsobit poškození plic / záchvat astmatu. 

• Použijte ochranné brýle a tepelně izolované rukavice, abyste zabránili omrzlinám způsobeným přímým 

stykem se suchým ledem nebo studenými povrchy. S případnou omrzlinou zacházejte stejně jako 

s popáleninou – namočte ji na 10 minut do studené vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

• Přímý styk se suchým ledem může mít za následek popálení anebo vznik omrzlin. 

• Suchý led NESMÍ být ukládán ve zcela uzavřených nádobách, protože by v nich došlo k hromadění 
plynného oxidu uhličitého. Nádoba by měla být zřetelně označena. 

 

 

Wolframové elektrody s thoriem – či jiný zdroj záření: 

• Wolframové elektrody s thoriem obsahují oxid thoričitý, který je zdrojem záření alfa a beta částic. Toto 

záření má velmi nízkou schopnost pronikat materiály a při dodržení příslušných opatření (nedotýkat se 
elektrod přímo, holýma rukama či jinou částí těla) je práce s nimi bezpečná.  

• Větší množství elektrod by mělo být uskladněno v kovové bedně označené varováním o přítomnosti 
radiace a uloženo ve vaší škole dle předpisů společně s ostatními zdroji záření. 

• Pokud na elektrodě vidíte známky odlupování materiálu nebo rozpadu, vhodným způsobem ji 
zlikvidujte. 

• Žádná část elektrody by se neměla dostat do lidského organismu. Takový případ je sice velmi 
nepravděpodobný, ale pokud by došlo ke spolknutí jakékoliv části elektrody, vyhledejte rychle 

lékařskou pomoc. 
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→ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z DISKUZE  
1. Co je příčinou vzniku kondenzačních stop (bílých čar) v naší komoře?  

Prvotní odpovědí na otázku by nemělo být záření alfa nebo beta. Daný efekt totiž nemusí 

způsobovat jen záření alfa nebo beta, ale principiálně jde o kondenzaci nasycené (neboli 

syté) páry (tedy vznik kapaliny – jiné fáze). Tato kapalná fáze má samozřejmě odlišné 

fyzikální (i optické) vlastnosti než fáze plynná (tedy ona sytá pára) a proto je vidět. Otázka 

je, co zrovna v daném místě vede ke kondenzaci této syté páry. Aby pára mohla 

kondenzovat, potřebuje nějaké kondenzační jádro. Tím může být v podstatě cokoliv, kapička 

kapaliny či rychle se pohybující částice. V naší komoře tedy musí být nějaké to kondenzační 

jádro, nějaká částice – něco, na čem bude sytá pára kondenzovat. V našem případě jde 

o ionty vzniklé z plynů v komoře (izopropylalkohol a vzduch). Tyto ionty vnikají průletem 

ionizující částice. Vzhledem k tomu, že žádné ionizující částice do prostoru komory 

nepouštíme, musí jít o zdroj z materiálů v komoře. A vzhledem k tomu, že v komoře máme 

radioaktivní 232Th (pocházející z pothoriovaných wolframových elektrod), jsme doma. Toto 

thorium je totiž tzv. alfa zářič (s poločasem rozpadu 1,4  1010 let) a rozpadá se na Radium 

(228Ra; poločas rozpadu je 6,7 let). Thorium produkuje alfa částice (či alfa záření), tedy v 

podstatě dvakrát nabité rychle letící jádra helia, které při průletu ionizují plyny v mlžné 

komoře a ty pak fungují jako kondenzační centra, na nichž páry přítomného alkoholu 

kondenzují a tvoří ony stopy. Samozřejmě, stopy v komoře nezpůsobují jen alfa částice 

z rozpadu thoria. Do komory se může dostat i kosmické záření, nebo může dojít k rozpadu 

jiných radioaktivních prvků z materiálů přítomných v komoře. Jen to nebude tak časté. 

 

2. Vidíte nějaké rozdíly mezi jednotlivými stopami?  

Odpověď zní ANO. Některé jsou delší a jiné kratší. V podstatě, většinu stop lze rozdělit do 

dvou kategorií zhruba stejně dlouhých stop, krátké do 2 cm a delší než 3 cm. Příčiny vzniku 

každého typu pak musí být stejné, jedná se tedy zřejmě o dva typy záření. Jedním z nich je 

alfa záření. To vytváří kratší stopy, neboť jde o záření hmotné (jsou to 4 nukleony) a s menší 

energií a pomalejší. Druhá stopa je delší, musí tedy pocházet ze záření méně hmotného a 

rychlejšího, s vyšší energií. Jedná se o tzv. beta záření. Jde o velmi rychle letící elektrony 

(tedy proud částic cca 40 000krát lehčích než alfa částice). Proto je dráha této částice delší. 

3. Co je zdrojem beta-záření, když v elektrodách je 232Th, které je alfa-zářič?  

Produktem rozpadu 232Th je 228Ra a produktem jeho rozpadu je 228Ac. To jsou oba beta-

zářiče, rozkládají se beta rozpadem a jsou zdrojem záření beta. Jsou tedy nepochybně 

v materiálu elektrod a vzhledem k poměrně krátkým poločasům rozpadu se rozpadají častěji 

než původní Th, byť toho je v materiálu podstatně více. Proto je kondenzačních stop záření 

beta více. Samozřejmě jsou v materiálech i jiné beta-zářiče, z nich produkci stop také nelze 

vyloučit. 

 

 

 

4. Vidíte nějaké rozdíly v charakteru či počtu stop vycházejících z 

jednotlivých elektrod?  
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ANO, z elektrody obalené papírem vychází jen delší stopy – jedná se tedy o beta-záření. Je 

zřejmé, že alfa-záření lze „odstínit“ papírem. Alfa záření, vzhledem ke své hmotnosti, je 

pomalejší a má nižší energii. Nicméně, silné alfa záření je ničivější než obdobné beta-záření. 

 

5. Jak ovlivní rozdíl mezi přeměnou alfa a beta kondenzační stopy, které pozorujete? 

Během přeměny alfa se uvolňují při rozpadu atomu dva protony a dva neutrony. Vzniká tak 

nová částice (atom) s nukleonovým číslem o čtyři nižším a protonovým číslem o dva nižším, 

než měl původní atom. Například 238U při přeměně alfa ztrácí dva protony a dva neutrony a 

stává se 234Th. 

U přeměny beta jsou dvě možnosti – běžná β- a vzácná (v přírodě se nevyskytující) β+ : 

   β-: Neutron v jádře atomu se přeměňuje na proton a elektron, přičemž vzniklý 
elektron se uvolňuje z atomu ve formě beta záření. 

   β+: Proton se přeměňuje na neutron, přičemž se uvolňuje pozitron. Přeměna beta 
plus je velmi vzácná, v přírodě se nevyskytuje a je produktem umělé radioaktivity, tedy 
rozpadem nuklidů připravených člověkem.   

Částice alfa jsou větší, hmotnější a díky přítomnosti dvou protonů mají 2krát větší náboj a 

silnější ionizační efekt než částice beta. Jejich dráha předtím, než ztratí veškerou svou 

kinetickou energii, je poměrně krátká. Proto jsou kondenzační stopy z alfa částic „tlustší“ a 

kratší, pouze asi 2–5 cm. Z elektrody obalené papírem vidíme vycházet pouze delší a tenčí 

stopy, tedy pouze částice beta. To proto, že částice alfa předají veškerou svou energii 

papíru ještě předtím, než se dostanou k alkoholové páře v akváriu. Částice beta jsou 

menší, mají nižší hmotnost a vyšší energii a tím i rychlost, a jsou tedy pronikavější, a proto 

papírem kolem elektrody projdou, aniž by došlo k interakci s papírem.  

 

6. Kosmické záření jsou částice s vysokou energií přicházející z vesmíru. Jak je lze 

pozorovat?  

Občas můžete zahlédnout kondenzační stopu, která nevypadá, že by vycházela ani z jedné 

wolframové elektrody s thoriem. Tyto stopy mohou být sice způsobeny náhodnou 

radioaktivní přeměnou v nějakém materiálu vně komory, ale ve většině případů se jedná o 

tzv. kosmické záření. Kosmické záření z vesmíru vstupuje do atmosféry a interaguje 

s atmosférickými částicemi. Během těchto interakcí nejprve vznikají částice nazvané piony6. 

Piony se velmi rychle rozpadají, často na miony7. Tyto miony lze v mlžné komoře pozorovat 

coby velmi dlouhé, tenké a rovné stopy. 

  

7. Jaký může mít záření vliv na vesmírná plavidla?  

Ionizující záření může svým působením ovlivňovat elektrony v elektrických obvodech, což 

vede k rušení elektrických systémů na družicích obíhajících Zemi. To má ve většině případů 

                                                           
6 Pion (meson pí):  Subatomární (podstatně menší než atom) částice patřící mezi mezony (a obecněji mezi tzv. hadrony) 

s krátkou dobou života. Hmotnost těchto částic je asi 200krát vyšší než hmotnost elektronu. Existují tři různé piony: π0, π+ 
a 
7 Mion: Elementární nestabilní (s krátkou dobou života) částice patřící do skupiny tzv. Fermionů (stejně jako např. 

elektron). Náboj má stejný jako elektron, ale je více než 200krát těžší než elektron.   
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za následek snížení kvality dat, které družice posílají na zem. Nicméně, během událostí jako 

je např. výron koronální hmoty může být tento jev zesílen v důsledku související vyšší 

intenzity kosmického záření. To může vést k poškození nebo úplnému zničení přístrojů. 

Proto musí konstruktéři družic a vesmírných lodí citlivé obvody před kosmickým zářením 

z vesmíru chránit. Nejjednodušším způsobem je obklopit je materiálem z těžkých prvků 

(tedy obsahujícím atomy s vysokým protonovým číslem) a tím pádem s velkým množstvím 

protonů a neutronů, které mohou snáze absorbovat značnou porci kosmického záření, 

z něhož se pak jen nepatrná část dostane k obvodu. 

 

 

8. Jak lze radioaktivní přeměnu využít jako zdroj energie ve vesmíru?  

Radioaktivní přeměna produkuje energii, která způsobuje zahřívání materiálu. Toho 

využívá takzvaný Seebackův jev, tedy to, že rozdíl v teplotě mezi dvěma elektrickými vodiči 

vyvolá rozdíl v napětí. Jeden vodič se zahřeje radioaktivní přeměnou, zatímco druhý je 

ponechán v chladu – například tím, že je vystaven chladnému prostředí ve vesmíru. Ohřáté 

elektrony proudí z teplejšího vodiče 

do chladnějšího. Pokud jsou vodiče 

spojeny v elektrickém obvodu, bude 

obvodem procházet stejnosměrný proud 

(obrázek 5). Tento způsob získávání 

energie byl využit v mnoha vesmírných 

plavidlech – například při misích Ulysses 

(ESA) a  Cassini-Huygens 

(ESA/NASA/ASI). 

 

 
 

  

 

Věděli jste, že… 

Mise Cluster Evropské kosmické agentury sleduje, jak 

nepřetržitý proud nabitých atomů a elektronů ze Slunce 

ovlivňuje magnetosféru Země. Tento proud částic se 

nazývá sluneční vítr a poryvy slunečního větru mají 

potenciál ovlivnit zdroje energie zde na Zemi (velmi silný 

poryv by mohl způsobit, že přestanou fungovat všechny 

naše elektronické přístroje!). Sluneční vítr může 

poškozovat také elektroniku v družicích. Družice Cluster 

tento fenomén studuje, abychom se mohli připravit 

na náhlé a potenciálně i velmi nebezpečné přílivy sluneční 

energie! 

 

 Obrázek 5 

  

↑ Seebackův jev. 
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 → ŘEŠENÍ AKTIVIT ŽÁKŮ  
1. Reakce přeměny  

a. přeměna α 

 

b. přeměna β- (uvolňování elektronu): 

 

c. přeměna β+ (uvolňování pozitronu): 

 

 

3. Stabilním prvkem, který vzniká na konci rozpadové řady, je olovo. 
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Dílna č. 7: Fyzikální měření s Arduinem 
 

Jméno vedoucího dílny: Miroslav Jílek 

Anotace dílny: Účastníci dílny si měli možnost vyzkoušet, jak si lze vytvořit velmi levný 

počítačový měřicí systém s využitím mikrokontroléru Arduino a několika jednoduchých 

součástek. Na konkrétních příkladech se učili pracovat s volně dostupnou aplikací 

vyvíjenou pro tento účel a diskutovali, nakolik může být takové řešení použitelné ve 

výuce a jaké jsou jeho výhody a nevýhody.  

V úvodu dílny proběhlo krátké obecné představení otevřené platformy Arduino, možností 

přípojných zařízení a čidel a obslužného softwaru. Z mnoha zdrojů se lze o tomto relativně 

novém fenoménu dozvědět více například na stránkách [1]. Následovalo několik ukázek měření 

fyzikálních veličin (například síly, teploty, nebo osvětlení) s využitím originální aplikace 

MoleGraph, která je volně dostupná na stránkách [2].  

  

Obr. 1-2: Měření se siloměrem a prostředí aplikace MoleGraph 

Tato multiplatformní aplikace je aktuálně dále rozšiřována a testována na základě reakcí 

uživatelů, kteří se takto mohou podílet na jejím rozvoji. Po předvedení základních funkcí a 

možností aplikace si účastníci postupně sami zkoušeli práci s potřebným hardwarem a 

softwarem.  

 

Obr. 3: Výuková a experimentální Arduino sada  
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Nejjednodušší principy zapojení potřebných součástek k měření nějaké fyzikální veličiny si 

vyzkoušeli s využitím Výukové a experimentální Arduino sady, která je blíže popsána v článku 

[3] včetně některých zkušeností s jejím využití ve školní výuce. Po připojení fotorezistoru nebo 

termistoru k mikrokontrolérové desce a nahrání příslušného předpřipraveného kódu například 

měřili teplotu a změny osvětlení, v jiném zapojení proměřovali voltampérové charakteristiky 

různých diod. Tyto a další příklady měření, využívající pouze diskrétní elektronické součástky a 

jednoduchá čidla, jsou spolu s představením aplikace MoleGraph podrobně popsány v článku [4], 

součástí jsou i odkazy na potřebné zdrojové kódy a ukázky naměřených hodnot. Zbývající část 

dílny byla vyhrazena měření s „druhou generací“ čidel, která již byla zabudována 

v jednoduchých 3D tištěných krabičkách MoleBox pro snazší manipulaci a možnost montáže 

k laboratornímu vybavení nebo třeba k robotickým systémům. Konkrétně se jednalo o čidla 

teploty, tlaku, vlhkosti, zrychlení a magnetického pole. Zájemci, kteří by si chtěli tato a další 

podobná čidla vyrobit, najdou na stránkách [5] odkazy na nákup samostatných čidel, tiskové 

soubory pro jednotlivé krabičky i ukázkové měřicí kódy.  

 

Obr 4: Senzory zabudované v krabičkách MoleBox 

Představené měření s Arduinem určitě není tak intuitivní a uživatelsky přívětivé, jako měření se 

zavedenými komerčními laboratorními měřicími systémy. Jde spíše o zajímavou alternativu pro 

„nadšence“, kteří rádi experimentují se „syrovým“ otevřeným systémem a jsou ochotni seznámit 

se alespoň se základy vkládání a spouštění Arduino kódu, případně jeho úprav. Výhodou je 

potom kromě mnohonásobně nižších pořizovacích nákladů oproti komerčním měřicím 

systémům právě otevřenost a dostupnost různých součástí, která umožňuje opravdu kreativní 

realizaci nejrůznějších vlastních námětů a propojení fyzikálního měření s obecnějšími projekty 

například v souvislosti se základy mechatroniky a robotiky. Inspirovat se přitom lze 

z nesčetného množství různých námětů, které uživatelé Arduina sdílí na internetu, ať už jde o 

celé projekty, nebo o úpravu a použití samostatných měřicích senzorů. Příkladem může být 

návod na výrobu prezentovaného senzoru síly z levných závěsných digitálních vah [6]. 

Měření s využitím Arduina ve školním prostředí může podle našeho názoru při vhodné aplikaci 

konkrétněji přiblížit a objasnit základní principy elektronického měření fyzikálních veličin a 

obecně digitálních technologií, kdy žáci často pracují se samotnými diskrétními součástkami (a 

nejen s „černými krabičkami“) se všemi výhodami a riziky, která jsou s tím spojena. Díky nízké 

ceně a snadné dostupnosti také nemusí mít učitelé a žáci obavy více experimentovat, půjčovat si 
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jednotlivé součásti domů a využívat je ve větší míře například v rámci různých seminárních 

prací a tvorby odborných projektů. Představené využití Arduina spolu s vyvíjenou aplikací 

MoleGraph na způsob školního měřicího systému samozřejmě není žádným hotovým a 

uceleným systémem a mnoho aspektů, jako je vhodná fyzická podoba hardwarových součástí, 

způsob připojování a správy senzorů, nebo funkce vyhodnocovací aplikace, je zatím na počátku 

svého vývoje. Autoři tak budou vděčni za jakékoli náměty, připomínky a zkušenosti, které by 

mohly přispět k dalšímu rozvoji a vítají spolupráci se zájemci, kteří by se chtěli na tomto 

otevřeném projektu podílet. 

Zdroje: 

[1] ARDUINO.CZ [online]. České stránky o Arduinu [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z WWW: 

https://arduino.cz/. 

[2] MoleGraph - měření s Arduinem [online]. Stránky se základním popisem a možností stažení 

aplikace MoleGraph [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z WWW: http://www.e-mole.cz/diy/molegraph. 

[3] JÍLEK, Miroslav. Arduino ve školní praxi. In e-Mole č. 5 [online]. [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z 

WWW: http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-5. 

[4] FELTL, T.; JÍLEK, M. Měření s Arduinem s využitím aplikace MoleGraph. In e-Mole č. 7-8 

[online]. [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z WWW: http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-7-8. 

[5] MoleBox - systém 3D tištěných krabiček [online]. Stránky s popisem vybraných měřicích čidel 

a odkazy na stažení tiskových souborů pro krabičky k čidlům [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z 

WWW: http://www.e-mole.cz/diy/molebox. 

[3] FELTL, Tomáš. Výroba školního digitálního siloměru? In e-Mole č. 9 [online]. [cit. 18. 6. 2017]. 

Dostupné z WWW: http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-9. 
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Dílna č. 8: Anamorfní obrazy 
 

Jméno vedoucího dílny: Pavel Jirman 

Anotace dílny: Anamorfní obrazy mají zkreslené zobrazení či perspektivu, takže jsou 

srozumitelné, jen když se na ně díváme ze správného místa či použijeme zrcadlo. Na 

jednoduchých předmětech (kvádr, válec) si ukážeme, jak lze tyto obrazy vytvářet 

aplikováním základoškolských znalostí geometrické optiky. 

Potřebné pomůcky:  

Papíry formátu A3, pastelky, potřeby na rýsování, krabička, plechovka, zrcadlová fólie 

Obsah dílny byl rozdělen do několika částí. 

První část byla věnována historii a uměleckému využití těchto obrazů. Všechny materiály 

a prezentaci lze nalézt 

na:https://drive.google.com/drive/folders/0B6GelDWvIxPqSlE5SDhLMzg2c0U?usp=sharing 

Druhá část byla věnována kreslení anamorfních obrazů krabičky a plechovky. 

Postup: 

1. Nejdříve umístíme krabičku na čtvrtku a vybereme si vhodné místo k pozorování 

krabičky. Krabička by neměla přesahovat přes okraj čtvrtky a měli bychom rukou 

dosáhnout na okraj čtvrtky. 

 
2. Obkreslíme podstavu krabičky. To nám umožní snadné vrácení krabičky do původní 

pozice, kdyby došlo k jejímu posunutí. 

3. Na čtvrtku nakreslíme body, které leží v zákrytu s rohy krabičky. Při kreslení se díváme 

buď jedním okem a snažíme se nehýbat hlavou (pozice pozorovacího místa musí zůstat 

neměnná), nebo využijeme fotoaparát na stativu. 
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4. Čtvrtý roh horní podstavy získáme buď doplněním bodů na papíru do obdélníku či 

pootočením krabičky kolem osy procházející hledaným bodem. 

 
5. Na čvrtce tak získáme čtyři body. Protože krabička není dokonalý kvádr, nemusí nám 

body vytvářet čtverec či obdélník. 

 
6. Body spojíme pomocí čar. Při pozorování z původního místa vidíme obraz krabičky. 
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7. Obraz vybarvíme.  

 

 
8. Odstřihnutím kusu čtvrtky je iluze ještě umocněna. 

 

 

 

Třetí část byla věnována kreslení anamorfních obrazů pomocí stínu. 
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1. Na čtvrtku umístíme plechovku, kterou osvítíme pomocí bodového zdroje světla. 

Vržený stín by neměl přesahovat okraje čtvrtky. 

 
2. Stín obkreslíme. 

 
3. Horní část obrazu plechovky dokreslíme do kružnice. Zde jsme si pomohli talířkem. 

 
4. Pravidelně kontrolujeme zákryt obrazu pomocí plechovky, kterou pozorujeme 

z pozice bodového zdroje světla. 
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5. Pomocí úběžného bodu a úběžných přímek můžeme obraz plechovky popsat či 

doplnit další grafikou. 

 
6. Po vybarvení dostáváme tento výsledný obraz. 
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7. Obraz plechovky je vhodné pro umocnění efektu vystínovat. 

 

 

Čtvrtá část se věnovala kreslení a zobrazení anamorfních obrazů pomocí válcových 

zrcadel. 

 

 

1. Zrcadla jsme vytvořili nalepením zrcadlové folie na plechovku. 
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2. Radiální síť pro kreslení jsme získali z obrázku. 

 

 

Pátá část byla věnována programu Anamorph Me! 

(https://www.anamorphosis.com/software.html) a jeho využití v anamorfní deformaci fotek 

pro zobrazení válcovým či kuželovým zrcadlem.  

  

https://www.anamorphosis.com/software.html
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Dílna č. 9: Měříme teplotu - snadné! Nebo ne...? 
 

Jméno vedoucího dílny: Petr Kácovský  

Anotace dílny: Jaká je teplota vroucí vody či plamene svíčky - jsme si jisti, nebo nás to 

může stále překvapovat? Kde v kádince s vodou měřit, abychom naměřili tu „správnou“ 

teplotu? A je vůbec nějaká „správná“? Je malá tepelná kapacita u teploměru skutečně vždy 

výhodou? Dílna bude složena z experimentů zaměřených na různé techniky měření 

teploty a zejména na úskalí, která mohou tato měření mít. Ukážeme, že i velmi 

jednoduché experimenty mohou dávat výsledky, které nás zaskočí a k jejichž interpretaci 

potřebujeme hlubší fyzikální vhled. 

Potřebné pomůcky:  

Podrobně vypsány u jednotlivých stanovišť 

Dílna se věnuje různým fyzikálním situacím, jejichž společným momentem je měření teploty, a 

sekundárně se zaměřuje na úskalí, se kterými se ve výuce můžeme při těchto měřeních setkat. 

Celkem bylo pro účastníky dílny připraveno 5 experimentálních stanovišť inspirovaných touto 

problematikou. Všechna stanoviště jsou níže podrobněji popsána. 

1. stanoviště: Termovizní kamera. Pomůcky: termovizní kamera, papírová, plastová a hliníková 

destička, kovový kalorimetr s papírovou nálepkou.  

Základním parametrem termovizních měření je emisivita měřených povrchů, tedy v podstatě 

jejich schopnost emitovat záření vyjádřená na škále od 0 do 1. Zatímco tělesa s vysokou 

emisivitou se blíží svým vyzařováním chování absolutně černého tělesa, tělesa s emisivitou 

blízkou nule emitují málo záření a naopak jej mnoho odrážejí – typicky jde o lesklé kovové 

povrchy. Rozdílné emisivity povrchů vedou k tomu, že ačkoliv necháme různé předměty dlouhou 

dobu společně v jedné místnosti, přesto vyhodnotí termovizní kamera jejich teploty jako odlišné. 

U matných povrchů jsou tyto odlišnosti marginální, ovšem například lesklý kovový povrch se 

ukazuje být kamerou zcela neměřitelný – kamera se soustředí primárně na tepelné odrazy 

z okolí (vidíme tak například tepelné obrysy okolostojících postav apod.). Tento efekt 

demonstrujeme pomocí kovového kalorimetru naplněného horkou vodou – zatímco v místě, kde 

je na kalorimetr přilepena matná papírová nálepka, měří kamera reálnou teplotu povrchu (tj. 

například kolem 90 °C), mimo nálepku vyhodnocuje teplotu jako výrazně – detekuje totiž také 

záření odražené okolní místností o pokojové teplotě. Nesprávná interpretace termovizních dat 

tedy může vést k velmi podivným fyzikálním závěrům. 
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Obrázek 6: Vlevo nádoba s horkou vodou ve viditelném spektru, vpravo očima termovizní kamery. Zatímco v 
místě papírové nálepky měří kamera reálnou teplotu povrchu, okolo je vyhodnocovaná teplota nesmyslně 
nízká – měření je kontaminováno odraženým zářením. 

 

2. stanoviště: Je malá tepelná kapacita teploměru vždycky výhodou? Pomůcky: bodový 

teploměr (například Vernier STS-BTA), tyčový teploměr (např. Vernier Go!Temp), rychlovarná 

konvice.  

Jak název stanoviště napovídá, zřejmě narazíme ve výuce i na situace, kdy je malá tepelná 

kapacita teploměru spíše na obtíž. Příkladem může být prosté měření teploty kapaliny zahřívané 

v rychlovarné konvici. Zatímco křivka naměřená při tomto zahřívání tyčovým teploměre je 

hladká, křivka získaná pomocí bodového teploměru je značně rozechvělá, „neučesaná“. 

Zahřívající se kapalina během experimentu proudí a k čidlům se tak náhodně dostávají její 

chladnější a prohřátější části; zatímco bodový teploměr tyto nuance zachytí, kovové tělo 

teploměru se přizpůsobuje změnám velmi pomalu a drobné výkyvy teploty tak neregistruje. 

3. stanoviště: Míchat…? Nemíchat…? Pomůcky: 2 bodové teploměry (například Vernier STS-

BTA), odměrný válec, rychlovarná konvice. 

Pokud studujeme teplotu kapalin, obvykle se hovoří o tom, že je vhodné kapalinu před měřením 

promíchat, event. jí míchat během celého měření. Je to ale skutečně tak zásadní a nezbytné? 

Vzniknou v kapalině skutečně zásadní teplotní rozdíly? Pokus, který na obě výše uvedené otázky 

odpovídá „ANO“, je uspořádán tak, že do prázdného odměrného válce zavedeme obě bodová 

teplotní čidla – jedno tak, aby bylo umístěno jen několik milimetrů nade dno nádoby, druhé 

zhruba do poloviny výšky nádoby. Spustíme měření teploty a do válce nalejeme horkou vodu 

z rychlovarné konvice. Měření ukáže, že během několika desítek sekund se mezi měřenými 

teplotami ustálí značný rozdíl, třeba i kolem 20 °C – u dna válce se vytváří úzký pruh chladné a 

tedy hustší vody. Argument, že tento jev je způsoben spíše odvodem tepla skrz dno válec, lze 

snadno vyvrátit jeho pečlivým odizolováním pomocí polystyrenových desek. 

4. stanoviště: Voda se vaří při 100 °C, ne? Pomůcky: Tyčový teploměr, rychlovarná konvice. 

Úkolem jednoduchého experimentu je ukázat dva základní jevy – předně, že teplota vody při 

jejím kontinuálním zahřívání nepřekročí 100 °C, a dále, že obvykle 100 °C ani nedosáhne 

vzhledem k závislosti teploty varu na tlaku. 

5. stanoviště: Teplota plamene. Pomůcky: Termočlánek, svíčka, kahan či plynový hořák. 

Odhad teploty plamene svíčky bývá pro studenty často překvapujícím sportem, ve kterém ne 

vždy uspějí – objevují se seriózní tipy v rozmezí od 200 °C až po několik tisíc stupňů Celsia. Toto 
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měření umožňuje prozkoumat splamen detailněji, včetně teplotních rozdílů mezi jednotlivými 

jeho částmi. Vhodným měřicím nástrojem pro takto vysoké teploty jsou termočlánky s rozsahem 

alespoň do 1200 °C. Obrázek 2 ukazuje výsledky takového měření pro plamen svíčky a plamen 

propan-butanového hořáku. 

 

Obrázek 7: Srovnání teploty plamene hořáku a svíčky. 
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Dílna č. 10: Povrchové napětí pomocí mobilního telefonu 
 

Jméno vedoucího dílny: Radim Kusák 

Anotace dílny: Pomocí mobilního telefonu jsme se podívali na jevy souvisejícím s 

povrchovým napětím vody a také si ukázali na další zajímavé experimenty, které se dají s 

kamerou mobilního telefonu dělat - hlavně pak slow motion videa. 

Potřebné pomůcky:  

Injekční stříkačka 5, 10 a 20 ml, list čtverečkovaného papíru, list tvrdého papíru (160 g/m2), 

kousek Ikea metru, tyčinky do uší, kancelářská sponka, špendlíky, kousek měděného drátu 

tloušťky 0,22 mm, průhledný nafukovací balónek, kolíček (kamerka), papírový ubrousek, 

silikonová trubička 

Apple TV, Projektor, Netgear PTV3000, iPhone, Nexus 5X, redukce HDMI na VGA, Olej a smetana, 

svařovací elektrody, dřívka, Sklenička se sítkem, Plastové průhledné krabičky, Hydrogelové 

kuličky, olej, smetana, mléko, staré mince 10, 20, 50 h,  

 „Molekuly“ vody 

Povrchové napětí patří mezi běžné experimenty molekulové fyziky. Nemohlo se tedy začít ničím 

jiným, že voda se skládá z molekul o velikosti cca 10-9 m a následně jednu z těchto „molekul“ 

vytáhnout. 

Olej a smetana 

Prvním z jednoduchých pokusů byla smetana a olej. Kápneme-li smetanu do oleje, udělá hezké 

bílé kuličky, které olejem pomalu padají až na dno. 

Vzduch drží vodu 

Dalším jednoduchým pokusem bylo, že vzduch drží vodu. Stačí jen sklenice s vodou dát vodu až 

po okraj, přiklopit papírem a otočíme-li skleničku dnem vzhůru, voda bude „držet“ 

atmosférickým tlakem. 

Přilepíme-li ale tavnou pistolí na hrdlo skleničky síťku, bude voda „držet“ na první pohled sama. 

Reálně ji ale drží síla povrchového napětí, která kompenzuje sílu vzniklou rozdílem 

hydrostatického tlaku ve skleničce a atmosférického tlaku okolí. 
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Komár na hladině 

Uděláme-li z měděného drátu „komára“ bude nám držet na hladině. Tloušťka drátu by měla být 

menší než 0,35 mm. Takový drát je možné buď objednat, nebo získat ze síťového kabelu. 

 

Špendlíky na hladině 

Další z předmětů, který drží na hladině jsou špendlíky 

Pokud zmagnetujeme hrot špendlíku, můžeme z něj udělat kompas 

Mince na hladině 

Na hladině drží staré mince 10, 20, 50 h, ale také např. Japonské jeny. 

 

Otvíráku od nápojů v plechovce 

Pokud nejsou k dispozici staré mince, je možné využít hliníkové otvírátko na plechovkách 

Kvetoucí lekníny 

Pokud použijeme tvrdý papír, který nastříháme jako květinu a následně sbalíme, tak po položení 

na hladinu „vykvete“. 
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Slow motion videa 

Zajímavým použitím mobilního telefonu jsou slow motion videa. Jedná se o nahrávání videí 

s větší vzorkovací frekvencí, obvykle 120 nebo 240 snímků za sekundu (proti klasickým 24 

snímků za sekundu). Ne každý telefon slow motion má, ale ve třídě se alespoň jeden telefon 

s touto funkcí najde. Slow motion má např. iPhone 5 a vyšší, Samsung 6 a vyšší, Nexus 5X a 5P, 

iPad Air 2. 

Hladina jako pružná blána 

Obvykle se u povrchového napětí zmiňuje, že se chová jako pružná blána. To by také mělo 

znamenat, že pokud na ní něco dopaden tak se to musí odrazit zpět. A překvapivě ano. Pokud 

kápneme do vody mléko z velké výšky, mléko „vyskočí zpět“. Pro zajímavost. Kápneme-li mléko 

z malé výšky, udělá hezký „kouřové O“. 

  

Prasknutí balónku 

To, že voda má v klidu tvar nádoby, ve které se nachází, můžeme hezky vidět při prasknutí 

balónku. 
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Zapalování svíčky na dálku 

Hezkým námětem na slow-motion video já také zapalování svíčky na dálku. 

 

 

Časosběrné videa 

Oproti slow motion videí, které nahrávají s větším počtem snímků za sekundu, časosběrné videa 

dělají pravý opak – umožňují dělat videa při 1 snímku za 1 s, nebo i 1 min. Díky tomu je možné 

sledovat experimenty, které trvají relativně dlouho. 

Časosběrné videa je možné dělat téměř na každém mobilním telefonu a tabletu, stačí k tomu jen 

správná aplikace – např. Lapse It. iPhone a iPad mají tuto možnost přímo v nastavení kamery. 

Vzlínání vody 

Pěkným námětem na časosběrné video je např. vzlínání vody.  

 

Měření povrchového napětí 

Kamera mobilního telefonu, není jen natačení videí a focení fotek, ale i k měření. Z předchozího 

pokusu, lze například určit závislost, jak rychle voda vzlíná. 

Zajímavým námětem je určení povrchového napětí jen z fotografie kapky, kterou jsme na dílně 

taktéž udělali. Postup je možné nalézt na této adrese 

http://app.evim.cfme.net/default.aspx?id=675  

http://app.evim.cfme.net/default.aspx?id=675
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Technické zázemí dílny 

Chceme-li žákům ukazovat obraz přímo ze zařízení jako je iPhone nebo iPad je možné využít 

Apple TV (2015). Ta oproti dřívější verzi umožňuje bezdrátové připojení přímo pomocí Wi-Fi (a 

Bluetooth). 

U zařízení s OS Android je možné využít nejrůznější zařízení typu Donese – např. Netgear 

PTV3000, Asus Dongle. Ne všechny zařízení s OS Android budou ale fungovat, je potřeba to 

vyzkoušet, jelikož zařízení musí podporovat technologii Miracast a i tak není zaručena 

funkčnost. 

Pro připojení k projektoru se také hodí redukce z HDMI na VGA, protože obvykle ve školách není 

HDMI ještě tak moc podporováno. 

 

Odkazy na články 

Náměty na slow motion a časosběr vycházely hlavně z dílny heuréky v Náchodě 2016 – Kusák R.: 

Použití kamery mobilních telefonů a tabletů, dostupné on-line na http://www.radim-

kusak.net/wp-content/uploads/2017/02/Kusak_-

_kamera_mobilnich_telefonu_dilny_Heureky_2016.pdf  

Článek k USB mikroskopu: http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2013/10/kusak-

jak_se_divat_do_mikrosveta.pdf  

 

  

http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2017/02/Kusak_-_kamera_mobilnich_telefonu_dilny_Heureky_2016.pdf
http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2017/02/Kusak_-_kamera_mobilnich_telefonu_dilny_Heureky_2016.pdf
http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2017/02/Kusak_-_kamera_mobilnich_telefonu_dilny_Heureky_2016.pdf
http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2013/10/kusak-jak_se_divat_do_mikrosveta.pdf
http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2013/10/kusak-jak_se_divat_do_mikrosveta.pdf
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Dílna č. 11: Případ Galileo 
 

Jméno vedoucího dílny: Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D. 

Anotace dílny: Metodou řízeného čtení je přiblížen život Galilea Galilei a připomenuty 

historické události, které sehrály zásadní úlohu v jeho myšlení a bádání. Vedle 

představení některých jeho experimentů je zmíněn i nerovný boj s církevní mocí a nutí 

žáky zamyslet se nad Galileovou volbou: odvolat nebo se stát mučedníkem.  

Druhá část výuky je zaměřena na některé Galileovy experimenty. Skupiny sestaví model 

padostroje, dalekohledu a termoskopu a vysvětlí jejich princip. 

Potřebné pomůcky: 

• Kniha na řízené čtení (pro každého studenta), text na knihu viz níže 

• Pro tvorbu plakátu:  

   - sadu obrázků ze života G. Galilea, papír (formát A0), fixy (pastelky), lepidlo 

• Pro skupinovou práci na experimentech (soupis pomůcek pro jednu skupinu):  

   - Padostroj: režná nit (alespoň 2 metry), 5 matic (M8) 

   - Ehrlenmayerova baňka, skleněná trubička, gumový uzávěr, kádinka, stojan 

   - Dalekohled: rozptylka, spojka s velkou ohniskovou vzdáleností, elektrikářská lišta jako model 

optické lavice 

• Prostorové požadavky: 

   - Připravená učebna pro řízené čtení (židle připravené do kruhu) 

   - Připravená učebna pro skupinovou práci na experimentech 

Dílna byla vedena přesně tak, jako se studenty. Materiál je připraven na dvě vyučovací hodiny 

(90 minut) s následujícím rozvržením: 

• Řízené čtení (35 minut) 

• Experimentování + tvorba plakátu (40 minut) 

• Prezentace vytvořeného plakátu (5 minut) 

• Závěr (zpětná vazba – 10 minut) 

Cílem bylo probudit v žácích zájem o fyziku, poznat jednu z největších osobností dějin, vžít se do 

obtížné situace vědců v minulosti. Dalším cílem bylo sestrojit tři jednoduché přístroje na základě 

experimentování (tj. bez návodu, vodítkem byly pouze informace v textu).  

Žák si zopakuje historické vědecké události 16. století, seznámí se se životem Galilea Galilei, v 

rámci skupiny vyrobí model termoskopu, padostroje a dalekohledu. Celá třída vyrobí plakát s 

osobností G. Galilei. 

V učebním bloku je využita metoda řízeného čtení, diskuse a kooperace. Integrovány jsou 

následující předměty: český jazyk (řízené čtení), dějepis (16. století), fyzika (optika, mechanika, 

termika), zeměpis (Pisa, Řím, Padova, Benátky), pracovní činnosti (zručnost při 

experimentování) a základy společenských věd (obhajoba názoru, moc církve). 
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1. Komunitní kruh 

Na začátku se žáci sejdou k evokaci v komunitním kruhu. Učitel je požádá, aby přemýšleli nad 

svým očekáváním od následující výuky. Každý žák v komunitním kruhu má právo vyjádřit svůj 

názor, ale i se k tématu nevyjádřit. Učitel by měl žáky vést k respektování názorů druhých a 

podněcovat žáky k vyjádření svých názorů. Nakonec učitel uvede tento blok slovy: „V den, kdy 

zemřel Michelangelo Buonaroti, se narodil Galileo Galilei. Ve stejném roce, kdy zemřel Galileo 

Galilei se narodil Isaac Newton. Můžete v této posloupnosti vidět výměnu velikánů na poli 

lidských dějin. Náš výukový blok se snaží představit život Galilea Galilei v historických 

souvislostech.“  

Časová dotace: 5 minut 

2. Řízené čtení 

Řízené čtení svojí podstatou požaduje po žácích, aby četli text kriticky a zabývali se textem do 

hloubky. Námi vytvořený text vypráví životní příběh Galilea Galilei. Text je rozdělen na několik 

částí a žáci jej čtou po úsecích. Před rozdáním textu jsou žákům zopakována pravidla řízeného 

čtení (zejm. otáčet stránky až po vyzvání učitelem, neničit knihu,…). Na konci každé stránky 

učitel žákům položí otázku, která se vztahuje k předchozímu textu (shrnutí, význam slov,…). 

Poté žáci předpovídají, co by se v příběhu mohlo dít dále. Na závěr žáci formulují hlavní 

myšlenku textu, přemýšlejí nad příběhem, porovnávají své předpoklady s příběhem. Mohou 

vyjadřovat své pocity z textu (např. své znechucení z chování osob), mohou diskutovat nad 

věrohodností příběhu, nad záměrem textu.  

Řízené čtení nutí čtenáře, aby se tématem celého textu i jeho jednotlivými náměty zabývali do 

hloubky a četli jej kriticky. 

Časová dotace: 30 minut 

3. Zadání experimentů 

Na počátku jsme žákům předvedli padostroje sestavené z matic. První byl s konstantním 

rozestupem matic a druhý s rozestupem matic vypočítaným z dráhy volného pádu. Žáci 

poslouchali rytmus padajících matek. Poté získali pomůcky na všechny experimenty a jejich 

úkolem bylo sestavit termoskop, dalekohled a padostroj, který vydává pravidelný rytmus. 

Časová dotace: 35 minut 

4. Tvorba plakátu 

Skupina si vylosovala jeden z obrázků ze života Galilea. Tento obrázek dostali za úkol popsat, co 

znázorňuje a k jakému období se váže. 

Časová dotace: 5 minut 

5. Reflexe 

V komunitním kruhu jsme nechali žáky zhodnotit jejich práci, a zda učební blok splnil jejich 

očekávání. 

Časová dotace: 10 minut 
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Případ Galileo 

Galileo Galilei se narodil  v Pise v roce 1564, ve stejný rok jako William Shakespeare. O jeho 
dětství a mládí se nedochovalo mnoho zpráv. Jedno je však jisté: přestože byla rodina sociálně 
slabá, dostalo se Galileovi poměrně dobrého vzdělání. Otec Galilea si přál, aby se věnoval studiu 
medicíny, od níž si sliboval přínos hmotného zajištění. Galileo však ze studií zběhl a začal se 
věnovat matematice, zabýval se stavbou jednoduchých strojů a uvažoval i o otázkách určování 
těžiště, plavání těles apod. 
Nejosudovější událost v životě Galilea Galileiho se však odehrála 21 let před tím, než se narodil. 
Co to mohlo být za událost? Napovíme, že souvisela s Polskem. 

V roce 1543 (v roce své smrti) vydal polský matematik a astronom a duchovní Mikuláš 
Koperník knihu O obězích sfér nebeských. Tato kniha přinesla základní obrat v chápání místa 
člověka v kosmu, neboť na rozdíl od ptolemaiovského systému odmítla přiznat Zemi 
nejvýznamnější místo v centru všehomíra. Koperníkova kniha protiřečila prakticky všemu, co 
církev učila o nebesích a o tom, jak funguje Země, planety a Slunce. Koperník věnoval svou 
knihu papeži Pavlu III., aby mu zalichotil, a doufal, že tak odvrátí církevní kritiku. Kniha 
náboženskému odsouzení unikala jen tři roky, a v roce 1616 byla zakázána. 

Mladý Galileo měl přání začít vyučovat na univerzitě. Skutečně získal místo profesora 
matematiky na univerzitě v Pise. To sice bylo pro Galilea jistým společenským úspěchem, ovšem 
měl více než 30krát nižší plat než např. profesor medicíny. Navíc jeho kolegové ho mezi sebe 
nepřijmuli. Vadil jim jeho nuzný šat i příliš vysoké plány „profesůrka pocházejícího z nízkých 
společenských vrstev“.  

Stejně jako ostatní profesoři byl Galileo nucen přednášet v aristotelovském duchu. Začíná však 
pochybovat, klást otázky a hlavně experimentovat. Začal se věnovat aristotelovskému dogma, 
které tvrdí, že rychlost volného pádu tělesa je přímo úměrná jeho hmotnosti. Experimentálně 
(podle legend na věži v Pise) zjistil, že doba pádu z výšky 200 stop je na hmotnosti téměř 
nezávislá. Galileo předvedl své pokusy i veřejně. Neměly však potřebný úspěch, dokonce se 
dočkal od svých kolegů vypískání. Naštěstí se v tu dobu uvolnilo místo profesora na univerzitě 
v Padově.  
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A tak se roku 1592 Galileo ocitl tak trochu v jiném světě. Město Padova bylo civilizačně 
vyspělejší a nábožensky svobodnější a tolerantnější. Galileo získal vyšší plat a i lidé ho vřele 
přijali. Našel zde mnoho přátel. Od počátku svého působení v Padově se věnoval rozpínání 
kapalin vlivem tepla. Roku 1597 předvedl na svých přednáškách tzv. termoskop. Co to mohlo 
být?  

Jednalo se o jakéhosi předchůdce teploměru. Byla to skleněná asi třiceticentimetrová trubička 
zakončená baňkou. Galileo baňku zahřál rukou a druhý konec trubičky pak ponořil do obarvené 
vody. Protože v baňce byl teplý vzduch, který se postupně ochlazoval, a tudíž smršťoval, a 
protože na hladinu vody působil okolní tlak, začala voda do trubičky stoupat. Když se vzduch v 
baňce opět zahřál, vodní sloupec v trubičce klesl.   
Z této doby pochází i Galileův stroj na čerpání vody a pumpa na zavodňování pozemků.  

V roce 1604 se věnoval pozorování oblohy. Jeho vlastní výsledky nebyly nijak nové, pro Galilea 
však znamenaly další trhlinu v aristotelovském učení. Galileo byl svědkem supernovy 
(vybuchující hvězdy), což ho vedlo ke zpochybnění dalšího Aristotelova názoru, že situace na 
nebi je neměnná. 

A přišel rok 1609. Ke Galileimu se při cestě do nedalekých Benátek donesla zpráva o 
holandském vynálezu, který neobyčejně zvětšuje možnosti lidského oka. Galileo byl natolik 
zručný, že mu slovní popis stačil, aby si dalekohled ze spojky a rozptylky sám vyrobil. První 
verze dávala trojnásobné zvětšení. Později dokonce třicetinásobné. V srpnu 1609 předvedl 
dalekohled benátským patricijům. Ti byli nadšeni a Galilea jmenovali doživotním profesorem na 
univerzitě v Padově. 

Galileo sice nevynalezl dalekohled, ale zřejmě byl první, kdo obrátil dalekohled k nebi a učinil 
tak řadu převratných objevů. Postupně zjistil, že povrch Měsíce je nerovný, Mléčná dráha je 
tvořena shluky hvězd a objevil mnoho nových stálic. Byl těmito objevy velmi povzbuzen, byl 
přesvědčen, že všechny vypovídají proti aristotelovské koncepci, a tak se stále více přikláněl ke 
Koperníkově teorii.  
V tuto dobu (1610) Galileo zažíval jistou podporu pro své koperníkovské myšlenky i na 
univerzitách, mezi inteligencí, a dokonce i v církvi. Setkal se s papežem, se kterým jednal ve 
velmi přátelské atmosféře. Galileovým obdivovatelem byl kardinál Maffeo Barberini (o něm 
ještě uslyšíme). Ovšem někteří církevní hodnostáři se zarputile snažili Koperníkovo učení 
zakázat. 
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Roku 1616 byl zveřejněn edikt, který zcela odsoudil heliocentrickou doktrínu jako kacířskou. 
Galilei byl varován, že Koperníkova teorie je kacířská a kdokoliv by teorii o nepohyblivém 
Slunci podporoval (či jen o ní diskutoval), byl by kacíř a inkvizice ví velice dobře, jak s kacířem 
jednat. 
Galileo si byl vědom trestů za kacířství (výslechy, mučení, vězení, smrt upálením). Galileo znal 
precedent dominikánského mnicha Giordana Bruna, který byl v roce 1600 upálen za to, že 
tvrdil, že Země obíhá kolem Slunce. Bylo prozíravé se na čas stáhnout. 

Roku 1623 se kardinál Barberini stává papežem (Urban VIII.). Galileo s ním trávil čas a papež si 
ho velmi vážil.  
Zabýval se fyzikou i astronomií. Bohužel špatně odhadl situaci a přecenil své síly. Dopsal Dialog, 
kde za použití fiktivních postav předkládá heliocentrickou teorii. Postava Simplicia (už jméno 
naznačuje, že je jednoduchý člověk, čili prosťáček a hlupák) hlásá názory Ptolemaia. Vědec 
Salviati a intelektuál Sagredo mluví rozumně, zastávají se teorií Koperníka. Dialog probíhá čtyři 
dny a vysvětluje rotaci Země, pohyb Země kolem Slunce a příliv a odliv. Kniha byla církví 
schválena, poté vytištěna a zaznamenala velký úspěch.  

Galileo v knize Simplicia zesměšnil, rýpnul si i do stoupenců Aristotela. To však mělo zásadní 
vliv – rozzuření aristotelovci vyrukovali s názorem, že Simplicius je karikatura samotného 
papeže Urbana.  
Urban byl velmi pobouřen a dlouholeté přátelství vzalo za své. Tak jak Urban dokázal být 
oddaným přítelem, byl i nesmiřitelným odpůrcem.  

Koncem roku 1632 byl Galileo předvolán do Říma před inkvizici. Galileo se zoufale pokoušel 
oddálit tento okamžik. Stěžoval si na chatrné zdraví. Ale Urban byl neústupný. Nechal Galilea 
lékařsky vyšetřit, a pokud by Galileo prakticky neumíral, tak nařídil zatknout a přivést ho 
násilím do Říma. Galileo raději přicestoval sám.  

Ovšem ani papežský soud to neměl jednoduché. Galileo byl v tu dobu proslulý a obdivovaný. 
Kniha Dialog byla schválena cenzorem svatého paláce a navíc se někteří obávali, že pokud by 
existoval důkaz pro heliocentrickou teorii, mohlo by to skončit – jemně řečeno – nepříjemností 
pro církev, bibli, papeže a pro důvěryhodnost Svatého stolce. 
Galileo se zarputile obhajoval. Inkvizice byla v těžké roli. Papež Urban se jasně vyslovil, že je 
nevyhnutelná obžaloba. V takové situaci bývali podezřelí kacíři podrobeni mučení. Ovšem 
inkvizice nepodrobovala mučení starší osoby.  
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Galileo byl nucen přiznat, že nepředvídaně podpořil Koperníkův názor, zřekl se jeho názoru a 
pokořil se doznáním z ješitných ambicí. 
A tak inkvizice označila Galilea „jen“ za vinného odpornými zločiny a prohlásila, že byl velice 
podezřelý z kacířství. Byl odsouzen k doživotnímu vězení. Až na přímluvy obdivovatelů dovolil 
papež Galileovi vrátit se domů. I tam však zůstal v domácím vězení. Nesměl přijímat učence, 
vědce, ani dál vyučovat. 
Galilea papežova pomstychtivost hluboce zasáhla. 

Začátkem roku 1642 Galileo umírá. Ovšem ani smrt nepohnula s bývalým přítelem. Papež 
zakázal veřejný pohřeb Galilea a nedovolil mu ani postavit pomník. 
Až o 100 let později papež Klement XII. nařídil pro Galilea postavit hrobku a pomník. Ale muselo 
uplynout dalších 250 let, než papež Jan Pavel II. přiznal, že šlo o politováníhodný historický 
omyl a zvláštní papežská komise v roce 1992 konstatovala, že soud svaté inkvizice rozhodoval 
tehdy (1616 a 1633) v dobré víře a s ohledem na stav poznání.  
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Dílna č. 12: Optika – výroba spektormetru 
 

Jméno vedoucího dílny: Václav Pazdera 

Anotace dílny: V dílně si vyrobíme jednoduchý spektrometr. Ukážeme si jednoduché 

experimenty s tímto spektormetrem. 

Potřebné pomůcky:  

Tenký kartón, difrakční mřížka 500 čar/mm, různé zdroje světla.  

Na dílnách Heuréky jsme v roce 2005 [1] a v roce 2014 [2] vyráběli jednoduché spektroskopy z 
„CD“ a „difrakční fólie“. 

V letošním roce (2016) jsem vytvořil spektrometr vyrobený z difrakční fólie. Tento spektrometr 
funguje stejně jako spektroskop vyrobený z difrakční fólie (viz [2]). Na jedné straně je štěrbina a 
na druhé straně je mřížka. Podrobný popis viz [3]. K tomuto uspořádání jsou přidány dvě 
stupnice (viz obr. 1.), na kterých je možné odečítat vlnovou délku světla (400 až 700 nm). 
Difrakční fólii jsem zakoupil u Údifu [4]. Použil jsem fólii 500 čar/mm vloženou do rámečku 
diapozitivu. 

 

Obr. 1. Spektrometr 
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Z tenkého kartónu jsem vystřihl a slepil „tělo“ spektrometru – viz obr. 2. 

 

Obr. 2. Výroba spektrometru (šablona viz příloha str. 4) 

Pomocí tohoto spektrometru můžeme pozorovat spektra různých světelných zdrojů: žárovek, 
LEDek, zářivek (viz spektrum na obr. 1.), výbojek, … 

Tento spektrometr můžeme použít také k měření vlnové délky laserů.  

 

Obr. 3. Ukázka měření vlnové délky červeného a modrého laseru 
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Do okénka difrakční mřížky svítíme červeným, zeleným nebo modrým laserem. Na stupnici 
můžeme odečíst vlnovou délku světla laseru (viz obr. 3.). 

Závěr: 
Přeji všem hodně zajímavých námětů (nápadů) na výrobu jednoduchých pomůcek a radost 
z objevování (potvrzování) fyzikálních zákonitostí. 
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[1] A. Schwabacher, V. Pazdera: Jednoduchý spektroskop. In: Dílny Heuréky 2005, Sborník 
konference projektu Heuréka. ISBN: 80-7196-334-8. str. 118. Dostupné online: 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2005.pdf  

[2] V. Pazdera: Výroba spektroskopu, In: Dílny Heuréky 2014, Sborník konference projektu 
Heuréka. MATFYZPRESS, Praha 2015. ISBN: 978-80-7378-290-0. str. 151. Dostupné online: 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf  

[3] T. Nečas: Spektroskopie na střední škole. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Sborník 
z konference. P3K s.r.o., Praha, 2016. ISBN: 978-80-87343-58-6. Dostupné online: 
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/pdf/20-19-Necas_T.pdf   

[4] ÚDiF, distribuce pomůcek. Dostupné online: http://udif.cz/objednavka/distribuce-pomucek  

 

  

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2005.pdf
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/pdf/20-19-Necas_T.pdf
http://udif.cz/objednavka/distribuce-pomucek


   

74 
 

 

Dílna č. 13: Fyzikální experimenty… ale v matematice! 
 

Jméno vedoucího dílny: Vojtěch Žák 

Anotace dílny: Fyzika a matematika mají mnoho společného. Zatímco ve škole o fyzice 

celkem často počítáme, o matematice asi příliš často fyzikálně neexperimentujeme. A to je 

škoda! Vyzkoušíme si, jak je možné výuku matematiky a fyziky vzájemně propojit tím, že 

„fyzika vstoupí do matematiky“. Budeme na jedné straně měřit délku, vážit a trhat 

papíry,… ale přitom se zabývat rovinnými útvary, funkcemi, velkými množstvími,… 

Aktivity je možné využít jak ve výuce matematiky, tak fyziky, na ZŠ i na SŠ. 

Potřebné pomůcky:  

a) provázek, pravítko (svinovací metr apod.), tělesa kruhového tvaru (CD, květináč, talíř, hodiny 

atd.), kalkulačka; b) běžný kancelářský papír, kružítko, nůžky, váhy (citlivost 0,01 g); c) běžný 

kancelářský papír, váhy (citlivost 0,01 g); d) běžný kancelářský papír, váhy (citlivost 0,01 g); e) 

milimetrový papír (formát A5 pro jednoho žáka); f) notebook s programem Audacity, mikrofon, 

ladička 

Měření čísla π 

Žákům je položena následující výzkumná otázka: Zjistěte, jak spolu souvisí délka kružnice s jejím 

průměrem?   

Otázku mají řešit experimentálně. Pomocí provázku a pravítka (svinovacího metru apod.) měří 

ve dvojicích pro různé předměty tvaru kružnice (CD, květináč, talíř, hodiny atd.) délku příslušné 

kružnice a její průměr. Hodnoty je vhodné zaznamenat do tabulky (název tělesa, délka, průměr). 

Často žáky nejprve napadne zjišťovat, o kolik je délka kružnice větší než průměr (tj. rozdíly 

hodnot). Ty vycházejí ale pro různé předměty velmi odlišně. Je vhodné žáky navést k otázce, 

kolikrát je délka větší než průměr. Podíl o/d vychází pro všechny kružnice velmi podobně, 

typicky mezi 3,1 a 3,2. Učitel pak může rozhovorem se žáky dospět ke vztahu  o/d = π. 

Souvislost obsahu kruhu s jeho poloměrem 

Na základě experimentů zjistěte, jak se mění hmotnost papírového kruhu v závislosti na jeho 

poloměru. Co z toho plyne pro souvislost obsahu kruhu s jeho poloměrem? (Doporučuji vyrobit 

si kruhy o poloměru 3 cm, 6 cm a 9 cm.)  

Poměr hmotností „prostředního“ a nejmenšího kruhu vychází přibližně 4, pro největší a 

nejmenší kruh dostáváme přibližně 9. Hmotnost papírového kruhu je tedy přímo úměrná druhé 

mocnině poloměru a pro obsah platí obdobný závěr (protože je-li papír homogenní, je obsah 

přímo úměrný hmotnosti kruhu). 

Rovinné útvary 

Bez tužky, pravítka a nůžek vyrobte („utrhněte“) z papíru formátu A4 a) pravoúhlý trojúhelník, 

b) ostroúhlý trojúhelník, c) tupoúhlý trojúhelník, d) rovnoběžník, který není obdélníkem ani 

čtvercem, kde každý z těchto útvarů má čtvrtinový obsah oproti formátu A4. Výsledky ověřte 

vážením. 

Jde o aplikaci vztahů pro obsahy výše zmíněných útvarů, přičemž žáci mohou postupovat do jisté 

míry intuitivně. Např. při výrobě pravoúhlého trojúhelníka vytvoříme z formátu A4 formát A5 

(tím zmenšíme výšku na polovinu) a obdélník formátu A5 pečlivě „utrhneme“ po jeho 

úhlopříčce. V ostatních případech postupujeme obdobně. Úloha má více správných řešení (je tzv. 
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divergentní). Na vahách ověříme, že vzniklé útvary mají hmotnost přibližně 1,2 g až 1,3 g (5 

g/4).  

Půlení papíru 

Kolikrát je třeba rozpůlit kancelářský papír formátu A4, který má hmotnost asi 5 g, aby vznikl 

kus papíru o hmotnosti menší než 0,1 g? Řešte nejprve teoreticky, pak experimentálně. Půlení 

probíhá tak, že z formátu A4 vytvoříme dva papíry formátu A5, jeden z nich odložíme a druhý 

rozpůlíme na formát A6 a obdobně postupujeme dále. 

Vzhledem k tomu, že po každém rozpůlení klesne hmotnost jednoho kusu papíru na polovinu, 

musíme půlit 6krát, protože 2^6=64 a 5 g/64 < 0,1 g. Ačkoli se má tedy hmotnost zmenšit aspoň 

50krát, je třeba půlit pouze 6krát. Výsledek úvahy ověříme pomocí vah s citlivostí 0,01 g. 

Velké počty 

Na milimetrovém papíře znázorněte: a) 1 rok, b) přibližný počet všedních dnů strávených na 

základní škole (nebo víceletém gymnáziu), c) přibližně polovinu průměrného lidského života. 

Jako měřítko zvolte 1 den… 1 mm^2.  

Vzhledem k tomu, že dané počty jsou v rozmezí 365 dní až přibližně 15 000 dní, stačí k jejich 

znázornění s jistotou milimetrový papír formátu A5. (Každý den je v tomto zobrazení vidět…) 

Časový diagram zvuku 

Pomocí programu Audacity nahrajte zvuk ladičky, některé samohlásky, příp. další zvuky a jejich 

časové diagramy („grafy“) pojmenujte matematickou terminologií.  

Program Audacity lze snadno stáhnout po zadání jeho názvu do vyhledávače na internetu. 

Program lze ovládat intuitivně bez předchozí dlouhé přípravy. Typicky se zvuk ladičky (např. 

komorní a) vykreslí jako sinusoida (kosinusoida), samohlásky mají periodický (ne ale sinusový 

průběh), souhlásky (např. „sss…“) mají neperiodický průběh. Můžeme tedy mluvit o 

periodických funkcích (speciálně funkci sinus a kosinus) a o funkcích, které nejsou periodické. 
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Dílna č. 14: Částicová kamera MX-10 
 

Jméno vedoucího dílny: Zdeňka Koupilová 

Anotace dílny: Částicová kamera MX-10 je unikátní pomůcka, která umožňuje ve školách 

demonstrovat i proměřovat vlastnosti ionizujícího záření. Díky podpoře firmy Jablotron 

Alarms, a.s., vybraná regionální centra Elixíru do škol tyto soupravy získají. Na dílně byla 

příležitost pro vedoucí center, ale i pro další zájemce si vlastnoručně vyzkoušet, co tento 

detektor umí a jak se dá ve škole využít. 

Potřebné pomůcky:  

Soupravy MX-10 Edukit včetně notebooku s nainstalovaným software Pixelman Simple Preview, 

zdroje záření (draselné hnojivo, smolinec, ŠZZ ALFA, DZZ GAMA, stronciový zdroj beta záření ze 

soupravy Gamabeta,…), potravinářská fólie, alobal, papírové ubrousky, polystyrénové „černé 

skříňky“, gumičky 

 

Částicová kamera Medipix/Timepix představuje unikátní detekční systém ionizujícího záření 

vyvinutý v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). V Ústavu technické a 

experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT k němu bylo vytvořeno programové vybavení jak pro 

profesionální aplikace (Pixelman), tak pro práci studentů (Simple preview) [1,2]. V roce 2013 

začal být detektor s označením MX-10 včetně software a příslušenství ke školním demonstracím 

a experimentům vyráběn a distribuován českou firmou Jablotron [3]. Příslušenství v této 

soupravě je navrženo tak, aby bylo kompatibilní s dalšími didaktickými pomůckami z oblasti 

ionizujícího záření, zejména se soupravou GAMABeta 2007 a zářiči ŠZZ ALFA a DZZ GAMA. [4] 

Průběh dílny byl rozdělen na tři části. V první krátké části byli účastníci velmi stručně seznámeni 

s historií vývoje a principy funkce částicové kamery MX-10 a základy ovládání jejího software 

pro didaktické účely (programem Simple preview). V druhé asi 50 minutové části si účastníci 

mohli za pomoci vedoucí dílny samostatně vyzkoušet práci s MX-10. Mohli postupovat podle 

„námětů na samostatnou práci“ nebo provádět měření podle vlastních nápadů. K dispozici byly i 

další zdroje záření a další materiál (viz pomůcky). V této části dílny také účastníci využili k 

diskuzím o vlastnostech ionizujícího záření a možnostech tyto vlastnosti demonstrovat. Poslední 

asi půlhodinová část dílny byla věnována několika „kvízovým otázkám“, demonstraci 

náročnějších experimentů a zejména prezentaci možností i konkrétních zkušeností s tím, jak lze 

soupravu MX-10 využít ve výuce na základní a střední škole i v rámci dlouhodobějších projektů 

se žáky. 

Konkrétní experimenty se soupravou MX-10 jsou velmi detailně popsány ve skriptech Vladimíra 

Víchy [5], které budou v centrech k dispozici spolu s demonstrační soupravou.  Popisy 

základních experimentů lze také nalézt přímo na webu výrobce [6]. Z tohoto důvodu nejsou v 

tomto stručném popisu dílny detailně rozepsány.  

V závěrečné části byly prezentovány zkušenosti V. Víchy z výuky a vedení SOČ na gymnázium 

Dašická, Pardubice a jeho další experimenty [7] a zkušenosti vedoucí dílny z letního soustředění 

pro středoškoláky [8]. Vše je včetně popisu vhodných experimentů podrobně popsáno v 

uvedených zdrojích. 
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Z průběhu dílny i reakcí účastníků bylo jasně patrné, že souprava MX-10 Edukit významně 

rozšíří možnosti experimentování v oblasti ionizujícího záření a bude v centrech velmi ceněnou 

pomůckou.  
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Příloha: Úkoly pro samostatnou práci se soupravou MX-10 Edukit (upraveno, zkráceno) 

1. Jak vypadá typická stopa alfa, beta a gama záření? Vytvořte snímek, na kterém budou všechny 

tři stopy. 

2. Prozkoumejte záření zdrojů, které máte k dispozici – americiový zářič, uranové sklo, 

wolframová svařovací elektroda s příměsí thoria, draselné hnojivo, smolinec, stronciový zářič z 

gamabety, …. 

• Jaké typy záření pozorujete? Odpovídají typu zářiče?  

• Jaké jsou typické energie alfa a beta záření?  

• Uložte si reprezentativní snímky, zaznamenejte údaje. 

3. Jaké je zde radioaktivní pozadí? 

http://www.jablotron.com/
http://www.particlecamera.com/index.php/cs/
http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-pedagogy/materialy-pro-vyuku/gamabeta.html
http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-pedagogy/materialy-pro-vyuku/gamabeta.html
http://www.particlecamera.com/index.php/cs/podpora-casticove-kamery-mx-10/experimenty-s-mx-10
http://www.particlecamera.com/index.php/cs/podpora-casticove-kamery-mx-10/experimenty-s-mx-10
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/18-33-Vicha.html
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/19-22-Vicha.html
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/20-30-Vicha.html
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/17-41-Zilavy.html
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/2014/LMFPlasnice2014.php
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4. Kolik alfa částic dopadá na plochu detektoru za sekundu, jestliže je nastaven a) „cedník“, b) 

„krátký“ otvor, c) „dlouhý“ otvor. Pokud pozorujete odlišnost mezi krátkým a dlouhým otvorem, 

vysvětlete, čím je způsobena. 

5. Projdou částice alfa kancelářským papírem? Zkuste najít nějaké materiály (běžné věci), 

kterými alfa částice projdou, nebo udělejte seznam alespoň 10 velmi tenkých věcí, kterými 

neprojdou.  

pozn.: Pozor na vzdálenost zářiče a detektoru. 

• Využijte tato měření k určení orientace detektoru vůči obrázku na monitoru? 

6. Prozkoumejte, jak se mění obraz na detektoru při vzdalování americiového zářiče. 

• Zkoumejte jednotlivé otvory. 

• Načrtněte průběh počtu částic v závislosti na vzdálenosti (stačí zcela kvalitativně, bez měření 

konkrétních hodnot). 

• Jak se mění energie alfa částice v závislosti na vzdálenosti? Opět načrtněte nahrubo graf. 

7. Určete, co je schováno uvnitř šedého polystyrenu. Použijte zdroj DZZ Gama. 
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Dílna č. 15: Dílny Heuréky 
 

Sborník z dílen Heuréky najdete zde: 

<https://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2015.pdf> 

 

https://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2015.pdf

