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Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

máte Před sebou první díl souboru altemativních učebnic fyziky pro občanskou školu, kter"ý bude obsahovat učivo
v rozsahu osnov (standardŮ) základní školy. Díly budou celkem čtyíi, každý z nich zhruba o rozsahu 50 témat.

I. První díl má převážně motivační charakter a směřuje k probuzení zájmu žák:ů a pochopení fyziká|níchjevů, se
kterými se setkávají v běžném životě. Současně však nabádá k provedení řady experimentů, které umožní
Žáktm získat vlastní zkušenost s mnoha fyziká|ními jevy, a předkládá jednoduchou interpretaci těchto
experimentů.

II. Druhý a tíetí díl bude doplňovat díl první tak, aby společně pokryly rozsah osnov (standardů) základní školy.
I zpracování těchto dílŮ bude směřovat od popisu konkrétních fyzikálníchjevů, s nimiž se žáci setkávaií v denní
praxi a které si dále zpřístupní četnými experimenty, k pochopení jejich fyzikální podstaty.

III. Čtvrtý díl bude koncepčně zpracován ve stejném duchu a bude syntetizovat dosud získané fyzlkální poznat§
a dotvářet vazby mezi nimi. Jeho součástí budou především nadstavbová témata, kter,ými učitel podle vlastního
zájmu i zájmu Žaků můZe rozšiřovat, případně prohlubovat kmenové učivo, jako napřfttad:

- Technika kolem nás

- Fyzika a ekologie

- Pohledy do nitra hmoty

- Historický přehled poznání ve fyzice

- Matematické nástroje fyzika

- Náměty k náročnějším pokusům

ZPracování uČebnice umožňuje častější zaíazení heuristických metod výuky fyziky a aktivnější účast žiáků na výuce
íím, Že budou řešeny problémy, s nimiž se mohou denně setkávat. V rámci těchto učebnic je a bude fyzika
budována jako užitečný nástroj a nikoliv jako zjednodušená miniatura nedostupné pffrodní vědy vyhrazené jen
r'ědcŮm uzavřeným ve svých laboratořích. Y jazyce učebnic je a bude na co největší možnou míru zredukováno
pouŽÍvání kanonizovaných fyziká|ních pojmů v běžném jazyce nepoužívaných či užívaných jen výjimečně.
Algebraické formy vyjadřování fyzlkálních vztahů budou až na výjimky nahrazeny grafickým či slovním
t'Yjádřením. Na rozdíl od většiny současných učebnic je výklad veden nikoliv od vypreparovaných laboratorních
situací k realitě jako aplikaci, ale právě obrácené. Analýzou konkrétních situací žáci směřují k obecnějším
fyztkáIním poznatkům, které však neztrácejí svůj reálný obsah,

SouČástí textu jsou pro účely domácí přípravy návody k drobným domácím experimentům, náměty k pozorování
a problémové úlohy.

Text je rozČleněn do padesáti témat. To ovšem neznamená, že každé téma odpovídá jedné vyučovací hodině, Je
zcela na Vás, jak si výuku zorganizujete. Některá témata Vám ponechají více prostoru, jiná jsou stěží za hodinu
zvládnúelná, Jistě se budete řídit reakcemi Vašich žáků. Učebnice obsahuje návody k malým experimentům
a pozorováním, které mŮŽete potlžítjako domácí úkoly, ať už povinné, nebo dobrovolné. Podle Vašich podmínek
se tak sami budete moci rozhodnout, co budete dělat ve škole a co žákům necháte na doma.'

Srovnáte-li svou učitelskou verzi učebnice se žákovskou, vidíte mnohé komentáře a doporučení vytištěné na okraji
stránek. Doufáme, že vám tato opravdu pffruční metodická pffručka pomůže při nenásilném vedení žáků k popisu
a vysvětlování konkrétních pozorování i k přirozenému zobecňování. Nemusíme snad zdůrazňovat, že zobéciéní
uváděná v něktených článcích jsou jen příklady možných formulací. Jejich reprodukci rozhodně nepožaduj te. Totéž
platí o cílových poznatcích.

Co tedy zkoušet a hodnotit:

- popis pozorování (hodnoťte výstižnost, všímavost)

- vysvětlování pozorovaných jevů (hodnoťte adekvátnost argumentace, schopnost obhajovat své názory ale také
schopnost nechat se přesvědčit o tom, že nejsou správné, hodnoťte fantazli v neznámých situacích a střízlivost
při ověřování nápadů)

- provádění a vymýšlení pokusů (hodnoťte šikovnost, pečlivost, vytrvalost)

- nasbírané konkrétní zkušenosti a poznatky (zvláště hodnotte to, co děti samy objevily, našly v knihách či
časopisech)

- schopnost využívat poznatků k předvídání.
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Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

spoléháme na hravost a zvídavost dětí ve tffdách, do kterých piicháaíte. Prosíme Vás, vezměte si s sebou několik
jednoduchých pomůcek, své znalosti a zkušenosti, a především spoustu tolerance k možná nezvyklým, možná
neobratným, ale často také obdivuhodným slovům, kterými budou děti líčit své zážitky ze světa, kterým je budete
provádět. Jestliže jste si vybrali tuto učebnici, pak se určitě Vaší poyaze příčí svazovat dětskou fantazii lpěním na
rádoby pŤesných pojmech a magických větách naučených nazpaměť. Chceme Vám na následujících stránkách
ukázat, že se i o docela složitých jevech nechá m]uvit normiálně.

Milan Rojko, Jiří Dolejší, Jan Kuchař, Dana Mandftová

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha únor 1994
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1. Zvuky koIem nás 8

Cílové poznatky:

Zvuky se liší intenzitou,
uýškou a kvalitou.

Společným znakem
zdrojů zvuku je jejich
chvění.

Výška zvuku závisí na
rychlosti chvění, tj.
počtu záchvěvů zdroje
za jednu sekundu.

Vyzveme žáky, aby byli
úplně zticha, zavřeli na
chvíli oči a pozorně
naslouchali, Do sešitu
si poté zapíší, co se jim
podařilo zaslechnout.

Nechte žáky uvádět
další příklady zdrojů
hlasitých a slabých,
zvuků vysokých
a hlubokých, zvuků,
kteným rádi naslouchají,
i těch, které jsou jim
nepříjemné.

Oceňujte domácí
experimentování
a všímavost vždy víc,
než reprodukci
poznatků z učebnice!

Zvuk nás provází na každém kroku. Někdy je kolem nás rámus, jindy se nám zdá, že je
úplné ticho. Stačí však zavíít oči a pozorně naslouchat. Určitě rozeznáte mnoho zvuků,
kterých jste si předtím nevšimli.

Některé zvuky jsou hlasité, jiné sotva zaslechneme.

Některé zvuky jsou vysoké.
Jiné hluboké, připomínají blížící se

Casto se setkáme i s nepříjemným hlukem, který nás obtěžuje. Existuje však i mnoho
příjemných zvuků, do kterých se s potěšením zaposloucháme."

Jak vzniká zvuk
Jestliže budete pozorně sledovat pokus s bubínkem, jistě dokážete sami objevit, co je
společné všem zdrojům zvuku. Na bubínek nasypte někoiik ryžových zmek nebo korálků
a paličkou u okraje bubínku jemně ťukněte. Proč začala zrnka na bubínku poskakovat
nahoru a dolů?

Kůže bubínku se zdá být nehybná, ale ve skutečnosti se po úderu paličkou rychle
rozechvěje. Naráží přitom do zrníček a nutí je vyskakovat. Udělejte pokus s bubínkem
znovu a zlehka se po úderu dotkněte blány prstem. Cítíte konečkem prstu její chvění?
Podobně se chvějí i jiné zdroje zvuku. Přesvědčte se o tom svými pokusy. Popisujte, co
vidíte a vysvětlujte svá pozorování.

Ke svému pokusu budete potřebovat drobný skleněný korálek zavěšený na nitce. Přibližte
ho na dotyk k ladičce, ke struně kytary nebo k jinému zdroji zvuku. Vidíte, jak ho
nepostřehnutelné nárazy nutí odskakovat? Podobně jako u bubínku můžete i zde někdy cítit
vibrace hmatem. O rychlém kmitání ramen ladičk1,- se můžete přesvědčit i tak, že se jejím
koncem dotknete vodní hladiny. Popište, co jste pozorolali a čím to bylo způsobeno.

Nechte žáky popisovat,
co cítí při dotyku
chvějící s9 blány
bubínku. záci si mohou
všimnout, popsat
a vysvětlit i změny
zvuku, které při dotyku
nastanou.

Připravte s pomocí
žáků pestný soubor
zdrojů zvuku, např,
tamburinu, dětský
xylofon, zvonek,
foukací harmoniku,
kytaru, iadičku, pružný
ocelouj,pásek,
gumičky, silonová
vlákna napjatá na
prkénku mezi hřebíčky
atd.

ť'\(/
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9 1. Zvuky kolem nás
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Na čem závisí výška zvuku

Jestliže brnknete na pravítko připevněné ke stolu, ozve se hlubohý zvttk. Zazní vyšší nebo
nižší zvuk, když zk:rátíte přečnívající část a pravítko se rozkmitá rychleji? Pokuste se
nejprve předpovědět výsledek a teprve potom ověřte svou domněnku pokusem.
Jak se změní výška zvuku, jestliže část pravítka, která se chvěje, ještě více zh,rátíte?
Cím rychleji se konec pravítka chvěje, tím vyšší zvuk vydává.

1'"ýši<a zvuktl, §riery zr3r*j *,ydává, zár,isí ma ryelr!<rsti cřrl,ění, Čím r3.,ch!e.!ší je i:írvčrrí
;droj*. *,ím v_l",šší gxuk se c}d ntYho šíř"í.

Najdete způsob, jak měnit výšku zvuku, kter,ý vydává gumička napnutá mezi dvojicí tužek?
Podobně se tóny různých výšek získávají u kytary, houslí, klavíru a dalších strunných
hudebních nástrojů.

I bzučení včely nebo pískání komiira je projevem rychlého kmitání jejich křídel. Mihotají
se vzduchem několiksetkrát za sekundu. Vytvářejí tak zvuk, který dobře známe. Cvrkot
kobylky zelené vznlká podobně. Tak jako houslista smyčcem rozebrává struny svého
nástroje, dokáže kobytka řádkou trnů na svých skákadlechrozezvučet okraje svých křidélek.

Hrajeme si doma
Připravte si několik stejných lahví od limonády.
První láhev nechte prázdnou a do dalších nalijte
postupně více a více vody. Všimněte si, jak se liší
zvuk, ktery láhve vydávají,když foukáte přes jejich
okraj. Co kmitá, není v tomto případě vidět. Roze-
chvívá se neviditelný vzduch v láhvi.

Vyhledejte Ňzné zdroje zvuku ve vaší domácnosti.
Pokuste se objevit tu část, která se při vydávání
zvuku chvěje.

veličina, která
charakterizuje výšku
zvukuakterévte)du
říkáme rychlosi chvění,
se přesněji naz,ývá
kmitočet (írekvence).
Udává počet kmitů,
které udělá chvějícíse
část zdroje za jednu
sekundu (1 kmit je
pohyb sem-tam).
Nejhlubší člověkem
slyšitelné zvuky mají
kmitočet asi 20 kmitů
za sekundu (20 Hz _ čti
herc), nejvyšší přibližně
20 tisíc kmitů za
sekundu (20 kHz - čti
kiloherc).

U živočichů je tato horní
hranice různá, např.:
krysa 60 kHz
kočka 50 kHz
morče 35 kHz
netopýr 2OOkHz

Neslyšitelné zvuky pod
dolní mezí nazýváme
inírazvuk, nad horní
mezí jde o ultrazvuk,

Nezkoušejte své žáky,
zda znají toto
zobecnění nazpaměť
Měli by však umět
uvádět ze své
zkušenosti zdroje
zvuku různých výšek
s tím, že naleznou
příčinu rozdílu.

Včela kmitá křídly asi
200 krát za sekundu,
komár asi 1000 krá za
sekundu.

Pochvalte žáky, kteří
naleznou další příklady
zdro,jů zvuku v živé
i neživé přírodě a objeví
na nich kmitající prvek.



2. Hudební nástroje
10

Téma je vhodné pro
součinnost učitelé
íyziky a učitele hudební
vtýchovy.

Požádejte žáky, kteří se
učí hrát na přénosné
hudební nástroie. abv
svůj nástroj přióesli <Ío
školy. Nástroje si
ostatní prohlédnou,
budou hledat chvěiící
se část a objevovát
způsoby, iak se na
nástroji výtvářejí tóny
rúzných výšek.
U dechovlich nástroiů,
podobně jako u lahúí
v domácím pokusu. ie
chvějícíse Částí
vzduchovli sloupec
rozechvívaný
vzduchem proudícím ze
ftů hudebníka (např.
trumpeta, pozoun,
bombardón ale i ílétna
a pikola).

žáci mohou hádat
zvuky různých
hudebních nástroiů
zachycených na '
magnetofonu.

P oznáváme h udebn í nástroje
Které hudební nástroje jsou na obrázku?

I

É

T
)
q

Rozšiřující poznatek:

Tóny různých Wšek se
docilují zkracováním
(vyšší tóny)
a prodlužováním (hlubší
tóny) znějícího
vzduchového sloupce.

U,dechových hudebních náStrojŮ vznlkázvuk podobným způsobemjako u houkající láhve.zádnou kmitající součást není vidět. chvěje se v nich jen neviditelný vzduch.

zkoumáme strunu
Na latku asi metr dlouhou zatlučte u jednoho konce hřebíč ek a píivažte k němu konecrYbářského vlasce. VYzkoušejte, jak se 

"bude 
měnit výška tónu, kJyž budete strunu napínatnebo povolovat.

§

záci si mohou
všimnout, že dvoiice
značek odpovídající
tonúm mi-fa a si-do
jsou u sebe mnohem
blíž než ostatní.
příslušné hudební
intervaly se nazývají
pultony.

Flozšiřující poznatek:

Výška tónu, kteni
vydává struna, závisí
na tom, jak silně 1e
napnutá a iak ie dlouhá.
Tlustší strúna'wdává
hlubší zvuk než tenčí
struna z téhož
materiálu.

Zkoumejte, jak se bude měnit výŠka tónu, když při stále stejném napnutí budete měnit délkuStrunY, naPř, Posouváním {ř9věného plátku od, zmrzliný pod strunou. pokuste se najít
PolohY Plátku tak, abyste_ dokázali vy-brnkat hudební sňp;ici áo .e mi fa sol la si do.Dokážete posunováním plátku zahrátjednoduchou písničkii



í1 2. Hudební nástroje
Pokud máte i silnější vlasec, můžete porovnat zvuk silné a tenké struny.

Požádelte svou paní učitelku hudební výchovy, aby viám ukázala odkryté piano a pokuste
se najít odpovědi na následující otázky:

Co rozechvěje strunu piana, když zmáčknete jeho klávesu?

V čem se odlišují struny, které vydávají hluboké a rllzké tóny?

Co se stane, když sešlápnete pedál piana?

lPň,,pqrwnáÝání,a{!jku,,
iůzně:ťúsiých. stnin,,.,. l:,,,

*lóm:,zdůíežněte;, žé . l
OSltt|Slpoidlrd§klt.,,,':,,],,,,.l,,ll

F9kt§u;,Li:ldélB,], §Fitn:
a.napínaclsílá;, rint, ďi§ýt
stéiné,.J§.to,.Vďr.ni,.,.]]',,
&iiežitá,irqíiníňtié ,,, ,, l ,,, :,

il§g§|!:,5i,gvil§v6($gn,l:. :l:,'

.púku§Ů!,,.]] :,',::,.] l]l,]']"i,",] j],]::],],,:,-

Poznatbl; kte,íé., W, :,,' :,, :',,,
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3. RychIost zv.tku 12

Cílový, poznatek:

zvuk urazí ve vzduchu
vzdálenost 1 km za 3 s,

Rozšiřující poznatek:

V kapalinách a pevných
látkách je rychlost
zvuku větší než
v plynech.

Popisované pokusy
provádějte například na
fotbalovém hřišti nebo
v rovném přírodním
terénu, pokud možno
bez rozměrnějších
překážek.

zvuk urazí za
1 sekundu přibližně tyto
vzdálenosti:
ve vzduchu 340 metrů
ve vodě 1 500 metrů
v ledu 3 300 metrů
ve skle 5 000 metrů
v oceli 5 200 metrů

Zajímavost:
S rychlostí zvuku úzce
souvisí materiálové
vlastnosti látek, které
určují, jak snadno se
materiál pružně defor-
muje. Je to proto, že
šířenízvuku ,jsou v pod-
statě postupující malé
pružné deformace.

Rychlost letadla:
1 200 kmih.

Vyčkejte, až bude
někdy v průběhu
školního roku bouřka
a budete moci společně
se svými žáky
pozorovat blýskání
a naslouchat hřmění.
Nechte žáky měřil na
stopkách nebo alespoň
odhadovat, jak dlouhý
čas uplyne mezi
zablesknutím _

azahřměním.záci
mohou přemýšlet
o tom, ěím je
způsobeno, že
zablesknutí i zahřmění
není současné, i když
současně vznikají.

Rychlost světla je
přibližně milionkrát
větší než rychlost
zvuku.

Zaslechnete zvuk v témže okamžiku, když yzniká, nebo potřebuje určitou dobu, než
doběhne k našemu uchu? Udělejte pokus, ktený vám pomůže odpovědět na tuto otázku.
Připravte si 4 podobná prkénka a vyberte dva spolužáky, kteří s nimi dokáží pravidelně

rytmicky ťukat. První žák bude dirigentem, kter,ý bude prkénky pravidelně ťukat o sebe.
Druhý - bubenft - ťuká prkénky rytmicky tak, jak slyší dirigenta. Musí se při tom řídit
jen svým sluchem, a nesmí se proto na dirigenta dívat.

Když stojí bubenft i dirigent těsně vedle sebe, vidíme, že ťllkání obou je současné. Když
se ale bubenft od nás vzdá|í, začnou sejeho rány trochu opoždbvat. Címje to způsobeno?
Zvuk prkének dirigenta potřebuje určitý čas než dospěje k bubenftovi. I cesta zvuku, od
prkének bubenfta zpět, trvá určitou dobu. Proto údery od bubenfta neslyšíte v tom
okamžiku, kdy vidíte, že se dotkla jeho prkénka. Uder zazní trochu později.

Zvuk urragí vc vzdtrc§ru jed*n }.ii}ornetl" přihližrté ;ra tři sekunrly.

Letadla, která dokážou vyvinout rychlost větší, než je rychlost zvuku, se nazývají
nadzvuková. Kolik kilometru za hodinu by uletělo letadlo,'kdyby mělo právě rychlost
zvuku?

Jestliže už víte, že je zvuk běžec, ktery uběhne za sekundu o něco víc než 300 metru,
dokážete snadno vysvětlit,jak vzniká ozvěna. Uslyšíte ji,když se zvuk od zdroje odrazí od
zdi skály nebo jiné překážky a vrátí se opožděně zpět k vašemu uchu. Protože mu tato cesta
chvilku trvá, můžete na zvolání,,Co je Eliška?" slyšet odpověď,,... tiška", nebo ,,Co dělá
Marie?", odpověď,,... ryje".

W

Ozvěna



13 3. Rychlost zvlrku
Nejhlasitěji ale ozvěna odpovídá při bouřce. Zalrřmění, které se z místa zablesknutí rozběhlo
do všech stran, se po odrazech od ruzných překážek dostává nestejně dlouhou cestou
k našemu uchu. Proto po krátkém záblesku následuje dlouhý vodopád hromobití.

Dokážete odhadnout, jak daleko uhodilo, jestliže mezi zilbleskem a prvním zahřměním
uplynulo 9 sekund?

Vzdálenost blesku byla
3 km.
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Cílové poznatky:

Zvuk se šří plynnými,
kapalnými a pevnými
látkami.

vakuem se zvuk
nešří.
Zvuk se šříjako vlna,
kterou tvoří postupuj ící
malá zhuštění a zředění
látky.

Něktenými materiály se
zvuk špatně šří, Ty lze
používatjako zvukovou
izolaci.

K pokusu stačí běžný
přenosný radiopřijímač.
Eíekty jsou průkaznější
při vysílánímluveného
slova menších uýšek
než u hudby.

Pokus provedl anglický
fyzik Flobert Boyle
(1627-1691) před více
než 300 lety
s kapesními hodinkami.
Jeho předchudce, otto
Guericka zmýlil při
podobném pokusu
slabý slyšitelný zvuk,
ktenl, pronikal ven po
vlákně, na kterém byly
hodinky zavěšeny.

Důležitý pokus! Pokud
není k dispozici rotační
nebo pístová njvěva, je
možné použít vodní
vývěvu. Zředění
vzduchu se projeví
zeslabením zvuku.

Zeptejte se žáků, co
svědčí o tom, že zvuk
není proudem střel
vyletujících ze zdrqe.
(Kdyby byl zvuk rojem
střel, neměl by ve vakuu
žádné překazky, které
by mu bránily v letu,
a ve vzduchoprázdnu
by se zvuk šřil.)

Varujte žáky před
vyzkouše9ím indiánské
praktiky, Záci si mohou
uchem přiloženým ke
kovovému zábradlí
vyzkoušet i přenos
mluveného slova,

Nezkoušejte své žáky,
zda znají toto zobecnění
nazpaměť Vyžadujte,
aby dokázali svý,mi
slovy popisovat své
zkušenosti, které svědčí
o pravdivosti uvedených
tvrzení.

síření zvuku
SpoleČnou vlastností všech druhů zvuku je chvění. Jak se ale zvuk přenáší od zdroje až
k naŠemu uchu? Odpověďna tuto otázku napovíjednoduchý pokus. Těsně před reproduktor
rozhlasového přijímače nebo magnetofonu postavte zapálenou svíčku a nastavte hlasitost co
nejsilněji. Pozorně sledujte plamen svíčky a popište, co vidíte.
Zatímco při vypnutém přijímači byl plamínek klidný, při silném zvuku se otřásá nárazy
vzduchu. Od chvějícího se reproduktoru se rozkmitává okolní vzduch. Vzduchem se tyto
otřesy předávají jako štafeta dál a dáL. Rozechvěný vzduch rozltýbává plamínek svíčky.

Přítomnost vzduchu je pro šíření zvuku nezbytná. Když cinkající zvonek umístíme pod
dobře utěsněný skleněný příklop, můžeme vzduchovým čerpadlem vysát vzduch z okolí
zvonku. Zvonění přestane být slyšet přesto, že ťlkání kladívka do zvonku trvá. Stačí však
pod přftlop vpustit vzduch a zyonění opět uslyšíme.
Při pokusu se zvonkem je třeba umístit ho na vatovou nebo molitanovou podložku, aby se
omezil přenos zvuku podložkou.
K přenosu zvuku mohou ovšem sloužit i jiné látky. Zvuk se šíří i vodou a ostatními
kapalinami, a to dokonce lépe než vzduchem. Můžete si to snadno vyzkoušet v přírodě při
koupání. Jestliže pod vodou o sebe lehce zaťukáte dvěma kameny, ťukání dobře uslyší váš
kamarád, i když se potopí hodně daleko od vás.
V malém si můžete podobný pokus udělat při koupání ve van§. Stačí ponořit uši pod vodu
a nepatrně o sebe zacinkat třeba dvěma lžičkami. Určitě vás překvapí, jak silně zvuk uslyšíte.
Nejlepšími vodiči zvuku jsou pružné pevné látky, např. dřevo nebo ocel. Knihy o Divokém
Západu popisují, jak Indiáni s uchem přitisknutým ke koleji naslouchali zvukům blížícího
se ocelového oře, který byl na kilometry daleko.

Vy si bezpečněji můžete vyzkoušet šíření zvuku obyčejným kovovým zábradlím.I nepatrné
ťuknutí, které k vám vzduchem nedolehne, výbomě slyšíte uchem přitisknutým k zábradlí.

Poznali jsme, že zvuk se může šířit vzduclrem, vodrlu i kol,em.
SÍření zvuku .ie štaťetovó předávání kmitů pil,,nl, kapalirrami neho pevnými látkarni.
Kapalinarni a pevný-mi tátkanri se zyuk šíří ještě lépe lrež piyn_r-.
Vzduchoprázdnem se zvuk nešíří.
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Šíření slyšitelného zvukového kmitání nevidíme ani ve
vzduchu, ani ve vodě, ani v kovu, Obraz o tom, jakběží
zvuk, si ale můžete udělat. Natiáhněte na hladké podložce

,,chodící spirálu,, a kmitněte jedním jejím koncem. Uvi-
díte, jak stlačení závittt běží na druhý konec.

podobně jako spirálou rychle postupuje zhuštění záviti, postupují i vzduchem, vodou nebo

pevnou látkou jejich malá zhuštění a zíedění.

Například:
Jak by ses přesvědčil,
že se vzducho-
prázdnem nešířízvuk?
Vyzkoušel sis při
koupání, jak se vodou
šíří zvuk?
přesvědč mne, že se
zvuk může šířit
i dřevem tabule.

Při popisu tohoto
pokusu se spirálou
můžete říci, že ,,pokus
modeluje šření zvuku",

pokud někteří žáci
začnou používat při
popisu zvuku termín
,,zvuková vlna",
akceptuite to bez
hlubšího rozboru, ale
důsledně tento termín
nevyžadujte.

Elementární ukázku
vlnové povahy zvuku
podává např.
videopořad,,Vlny kolem
nás".

Připomeňte žákům
pokus s reproduktorem
a svíčkou a směruite
jejich vysvětlení
k závěru, že zhuštění
vzduchu, která
dospívajíaž k plamínku,
jím otřásají.

Směrování zvuku !e
způsobeno jeho odrazy
od stěn roury.

Jak můžeme zvuku pomáhat na cestě k uchu

Když zavoláte na svého kamaráda, který je od vás vzdálen, dojde
k jeho uchu jen malá část vyslaného zvuku, Většina zvuku se

rozběhne na všechny strany. Vyzkoušejte, jak můžete pomocí roury
z tuhého papíru nasměrovat svůj hlas.

Když 1ékař naslouchá zvukům z vašich plic, používá naslouchátko. Zvuk cestuje vzduchem

v trubici až k jeho uchu. Fungování naslouchátka (stetoskopu) si mŮžete přiblíŽit několika
pokusy. Položte před sebe na stůl hodinky a zaposlouchejte se do jejich tikánÍ. ProtoŽe se

ba niir, zvuk šíří do všech stran, slyšíte je jen velmi slabě. Stačí ale stočit arch papíru do

trubice a přiložit jeden otvor k uchu a druhý k hodinkám. Porovnejte, jak silně slyŠÍte tikání
bez trubice a s její pomocí.
pomocí dvou nálevék a gumové hadice si můžete zhotovit vlastní naslouchátko. PřiloŽte si

jednu nálevku k hrudi a druhou k uchu. Slyšíte údery svého srdce? Změíte, kolikrát udeří

vaše srdce za minutu.

Jak můžeme bránit zvuku v ieho šíření?

Připravte si několik podložek z Ňzného materiálu (porcelá-
nový talířek, prkénko, složený kapesnft, vatu, molitan, knihu
a pod.). Položte na jeden okraj desky stolu budft a k dru-

hému konci stolu přiložte své ucho. Druhé prstem ucpěte.
Porovnejte, jak silné tikání slyšíte, když jsou pod budíkem
ruzné podložky. Které materiály jsou vhodné jako zvukové
ízolace'!
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Úče|em popisovaných
činnostíje v první řadě
podnícenízájmu žáků
o jednoduché
experimentování podle
návodu. Fyzikální
poznatky přitom
získané nejsou
prvořadým cílem.

zwková v|na se nešíří
do okolí, odrážením od
stěn hadice je
směrována k druhému
konci,

Hadicový telefon
Důkladně vyprázdněte zahradní gumovou hadici. Šeptejte do jed-
noho konce vašeho hadicového telefonu. Slyší vás kamarád na
druhém konci? Bude vás slyšet, ikdyž budete šeptat mimo telefon?
Dokážete vysvětlit rozdíl v hlasitosti?

V napnutém vlákně si
jeho elementy lépe
předávají energii,
protože mají těsnější
silovou vazbu,

Tlakem prstů se šření
zvukové vlny utlumí.

Od struny se
rozechvěje vzduch
vkrabiqi asnímijejí
stěny. Ríkáme, že
krabice rezonuje.
Funkci rezonátorů mají
těla většiny hudebních
nástrojů.

Nitkový telefon
Zvuk se může šířit i vláknem, Zhoíovte si nitkový
svými pokusy odpovědi na tyto otázky:
Šíff se zvuk lépe napnutou, nebo povolenou nití?
Co se stane, když nit přidržíte mezi prsty? Umíte
přestane fungovat?

Jednostrunná kytara
Vyrobte si jednostrunnou kytaru podle obrázku. Stačí vám k tomu asi metr dlouhá laťka,
krabice od mléka, rybářský vlasec, dva hřebíčky a tíochu šikovnosti.
Jak můžete na kytaře zahrát ruzně vysoké tóny?
Dokážete vybmkat i jednoduchou melodii?
Porovnejte, jak sitně zní zvuk vaší kytary s vloženou krabicí a bez ní. Dokážete objevit
příčinu v rozdílu hlasitosti?

Trumpetka ze stonku pampelišky
Jistě si dokážete ze stonku pampelišky vyrobit malou trumpetku.
měnit její hlas, když ji budete zkracovat.

telefon z |elímků od hořčice a najděte

vysvětlit, proč nitkový telefon potom

Zmenšení zdroje vede
k zvýšení frekvence
kmitání. To se projevuje
vyšší uýškou
vydávaného zvuku.

Vyzkoušejte, iak se bude
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Vrbová píšťalka

Zkuste si vyrobit vrbovou píŠťalku. Stačí vám k tomu hladký, přibližně 1,5 cm tlustý a asi
12 cm dlouhý vrbový_proutek_a ostrý kapesní nožft. Nejdffv-vyřízněte u jednoho ot u.1"
Úzký ProuŽek kŮry. Potom kůru oblou střenkou jemně naklepejte. větvičku je přitom
Potřeba několikrát zvlhčit vodou, aby laira zůstala pružná. Klepáním se kura od jáára uvolní
tak, Žejí mŮŽete volně otáčet. Dříve než kůru stáhnete, udělejte ještě u konce v"kůře i jádru
záÍezY. Jejich tvar je vidět na obrázku. Teprve potom jádro proutku vytáhněte a udÉteite
z něj koncovou zátku i vložku do přední části píšťalky,
Nemáte vrbový proutek? Nevadí. Podobnou píšťalku si můžete udělat i z bužírky. Zadní
zátku i přední vložku do píšťalky si jistě dokážete zhotovit.

Jak se bude měnit hlas vaší píšťalky,
když budete zátku zasouvat a vysouvat?

Porovnejte, jak se na výšce zvuku pro-
jevuje zkrácení struny, zktácení píš-
ťalky a zklácení kmitajícího pravítka.

Historichý gramofon

Jestliže máte doma gramofon a starou
vyřazenou desku, můžete vyzřoušet,
jak fungoval starý dědeček gramofon.
postačí vám k tomu kornout z kresli-
cího papíru zakončený vpíchnutou jeh-
lou. Nasadíte-li jemně hrot do drážky
desky, rozechvěje se papír v jeho ryt-
mu. Zvuk, který uslyšíte, nebude doko-
natý, ale zaío vám pfipomene hlas
prvních gramofonů.

Dokážete vysvětlit, jak váš gramofon funguje?

Drážky
desky

Historický
gramofon

klikatá drážka, kterou
je na desce
zaznamenán zvuk,
rozkmitá hrot jehly,
kteni drážkou projíždí.
Z jehly se přenese
chvěnína papíra od něj
na okolnívzduch.
první Edisonův
fonograí neměl drážku
do stran, ale do různé
hloubky.
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Cílové poznatky:

Prvotním zdro|em hlasu
jsou hlasivky.

Lidský hlas ovlivňují
i další orgány (jazyk,
rty, zuby, hrudník,...).

Cílový poznatek:

Prvotním přijímačem
zvukové vlny
soustředěné do ucha
boltci je bubínek.

Bozšiřující poznatky:

Z bubínku se zvukoqi
rozruch přenáší
kůstkami do vnitřního
ucha (hlemýždě).

Odtud přenáší slucho4i
nerv zprávu do
sluchového centra
v mozku,

Náš hlas
Podobně jako jiné zvuky je i hlas nebo zpěv vyvolán kmitáním. Jestliže pfiložíte prsty ke
svému hrdlu a budete hovořit nebo zpívat, acítíte na konečcích svých prstů jemné chvění.

Ve vašem hrdle jsou tenká vlákna - hlasivky, Když mluvíte nebo zpíváte,jsou hlasivky více
či méně napnuté a vzduch, který přes ně z plic proudí, se rozechvívá, Pokud jen mlčky
dýcháte,je brána mezi hlasivkami zcela uvolněna. Vzduch proudí zplicbez překážek, téměř
neslyšně. Když jsou hlasivky napnuté, vzniká v hrdle zvuk. Cím silnější je proud vzduchu
hlasiÝkami, tím silnější zvtlk vychází z našich úst.
Při menším napnutí je zvuk hlubší. Vyšší zvuk zazní píi větším napnutí hlasivek.

Který z obou obrázktt znázorilje hlasivky při hovoru a který'při zpěvu?

Lidský hlas není vytvářený jen hlasivkami, Spolupracují na něm rty, jazyk i čelisti. Jestliže
necháte sluj jazyk a rty nehybné, nepodaří se vám vyslovit anijediné slovo. Vyzkoušejte si to.

Hra na slepou bábu
Dokážete poznávat hlas svých spolužáků? Sesedněte se do kruhu kolem slepé báby. Jejím
úkolem je poznat podle hlasu spolužáka, který např. řekne: ,,Slepá bábo, kdo jsem?" Měnit
hlas je dovoleno. Slepá bába se vysvobodí,když správně určí hlas spolužáka, ktery otázku
položil.

Náš sluch
Vzpomínáte na pokus s plamínkem svíčky, ktery se rozkmital zvukem
z reproduktoru? Podobně zvuková vlna zachycená ušním boltcem roz-
kmitá i tenkou blanku (bubínek), kterou je zakončena ušní chodbička
(zvukovod). Ušní boltec má podobnou úlohu jako nálevka, kterou vlé-
váme vodu do láhve. Směruje do zvukovodu více zvuku.
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Když si prohlédneme uši králfta, asi nás napadne, jak dobře bychom slyšeli, kdyby i naši
hlavu zdobily stejně velké boltce. Vyzkoušejte, zda velké papírové uši zlepší vaše slyšení.

Samotné chvění bubínku ještě neznamená, že až zvtlk vnímáme. Pohyby rozkmitaného
bubínku přenáší trojice kůstek do kapaliny ve vnitřním uchu. Odtud pak cestuje zpráva
o zachyceném zvuku sluchovým nervem do mozku. Teprve zde je cíl - slyšíme. Celý přenos
probíhá velmi rychle. Proto se nám zdá, že zvuk slyšíme ihned, jak zasiáhne naše ucho.

vNĚrší
UCHo

kladívko

§]rr::ji,i'

kostní výběže

l zvukovod

Chraňte si svůj sluch. Zdravé ucho dokáže zachycovat i slabé šelesty |épe než nejlepší
nikrofon, Příliš silné zvuky ucho poškozují. Stejným nebezpečím jsou i drobné předměty,
lrerymi si můžete protrhnout ušní bubínek. Bubínek s otvorem dobře nefunguje. Dbejte i na
.istotu, aby vám váš sluch dobře sloužil.

VNITŘNí
UcHo
kovadlinka

lr§; :::]i_ts {
ď;§ qi *i

Upozorněte žáky
důrazně, aby nikdy
nestrkali do uší drobné
předměty, aby se
vyhýbali nadměrnému
hluku a dbali pravidelně
4a hygienu sqich uší.
Spína a voda mohou být
přčinou iníekčních
onemocnění zvukovodu.

Diskutujte se žáky
i o možných přčinách
hluchoty (poškození
bubínku nebo středního
ucha, poškození
vnitřního ucha,
poškození sluchového
nervu, poškození
mozkového centra
sluchu).



7. Od lokte k metru 20

cílové dovednosti:

Měření se zvolenou
délkovou jednotkou.

Měření délek měřítkem,
pásmem a krejčovským
metrem.

Odhady délek.

Cílový poznatek:

Jednotky délky - m,
cm, mm, km a jejich
převody.

Dejte dětem zaúkol
změřit délku lavice
např. tak, že jednotku
délky si každý sám
zvolí (např. svůj palec,
tužku atd.). Zeptejte se,
v čem spočívá takové
měření (počítání, kolik
např, palců se vejde do
měřené délky).

Nechte děti zjistit
z literatury další dříve
užívanP jednotky délek.
Např. Sindelář, V.,
Smrž, L.: Sl -Novásoustava jednotek,
Chvojka, M., Skála, J.:
Malý slovník jednotek
merenl.

Děti mohou také měřit
svou výšku v různých
jednotkách (palce,
stopy , ,.).

V Římě byla 1 míle při-
bližně ,1 500 m, ve
Ve|ké Británii a USA
1 míle : 1 609,344 m,
námořní míle
:1852m,

v Čechách se užívalo
tzv, právo míle, podle
kterého se ve
vzdálenosti 1 míle od
hradeb města nesměla
provozovat řemesla
a vařit pi_vo (1 míle byla
tehdy v Cechách asi
7km).

K měření vyberte žáky
s odlišnou velikostí
nohy.

Nechte děti navrhovat,
co by jako délkové
jednotky zvolily ony,

Běžné otázky. Abychom na ně mohli odpovědět, potřebujeme umět měřit délku.

Jednotky délky
K měření délek používali lidé nejruznější jednotky.
po ruce - části lidského těla.

Nejdříve vylžívali to, co bylo nejblíže

Tisíc dvojkroků tvořilo ve starém Římě míli.
Na míle ,se dosud. měří ve Velké Británii
a USA.

Dostanete stejný výsledek, když se spolu-
žákem změiiíe délku třídy na své stopy?
Porovnejte své výsledky. Proč se liší?
Kdo z vás měřil správně?

Stejné problémy měli lidé i dříve. Například obchodník se s nakupujícím nemohl dohodnout
na délce prodávaného plátna, protože každý z nich měl jinak dlouhou ruku. Bylo třeba se
domluvit. Nakonec většina států přťala délkovou jednotku metr (m) navrženou Francouzi.

kolik měříš?

,-.---< )<!{-:<\
\l\- /v
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\íetr byl původně zaveden zákonem v roce 1799 jako desetimilióntina vzdálenosti n]ezl
.:rerním pólem a rovníkem. Podle toho, co vědci naměřili, byla zhotovena speciální tl,č ze
..itiny platiny a iridia - prototyp metru. Jeden metr je na ní vyznačen dvěma vyrytými
:.rkami. Uložena je v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy v Sevres u Paříže. Podle této
...'e pak byly vyrobeny podobné tyče pro další země.

7. Od lokte k metru
Pro přesná měřenr 1e
dnes metr deíinován
jako vzdálenost, kterou
urazí světlo za
11299 792 458 s
(1/rychlost světla ve
vakuu).

Ptejte se dětí, v jakých
nejvhodnějších
jednotkách by určovaly
rozměry různých
předmětů či různé
vzdálenosti.

, , i;,:,,.,' :].l i'|iil1].] :

l' i',;i:'lll l metr :

;,.1', llmetr:

l:].i:: 1 metr -

]r1/:.i r],]i] ']_;.] ,]' ]1ilai -iii

l0 decimetru

100 centimetru

1000 milimetru

Měsíc je vzdálen od
země asi 1 světelnou
sekundu, slunce asi
8 světelných minut,
proxima kentaura asi
4 světelné roky.

1 světelný rok
: 9.5 . 1Ó15 m.

Odhady je vhodné
zadat dětem za domácí
úkol.

větší vzdálenosti měříme v kilometrech.

, kiitlltttťr ikgatl l 000 metrů : 1 kilometr

Astronomové potřebují měřit ještě daleko větší vzdálenosti. Jednou z jednotek, které Po-
užívají,je světelný rok. Je to vzdálenost, kterou urazí světlo ve vzduchoprázdnu zajeden rok.

Odhadněte výšku dveří, lavice, rozměry sešitu, pruměr tuhy a velikosti jiných předmětŮ.

Porovneite své odhady s tím, co naměříte.

Navrhněte, jak byste mohli změřit výšku školní budovy.



8. Měření času 22

Cílové poznatky:

1 den : 24 hodin

1 hodina : 60 minut

1 minuta : 60 sekund

Převody jednotek času.

Dovednosl měřit
ručkovými i digitálními
stopkami.

V diskusi dojděte
k tomu, že bylo třeba se
dohodnout na nějaké
společné jednotce
(podobně jako u měření
délek)"

Nechte děti vymýšlet,
jak se dříve mohl měřit
ubíhajícíčas. Vedte je
k tomu, aby si uvědo-
mily, že základem je
většinou nějaký
pravidelně se opakující
děj (střídánídne a noci,
hlivání kyvadla ,.,),

Během jednoho oběhu
kolem slunce se země
otočí kolem své osy
365,25krát. Protože
náš normální kalendářní
rok je rozdělen jen na
365 dní, přidáváme
každému čtvrtému roku
jeden den.

Základníjednotkou je
dnes 'l sekunda.
Deíinována je pomocí
írekvence zářeníatomu
cesia.

Kdybychom nastavovali
čas podle pohybu
Slunce, bylo by poledne
v Brně o 17 minut dříve
než v Aši. Zmiňte se
o letním čase - zavádí
se proto, aby se lépe
využilo denního světla.

Kolik je hodin?
Chceme-li stihnout autobus, přijít včas do školy, do kina či domů na večeři, potřebujeme
stále sledovat hodinky.
Zdásevám,že čas běží stejně rychle, když jste zabráni do hry jako když musíte čekat na
autobus?

Jednotky času
Dffve nepotřebovali lidé měřit čas moc přesně. Stačilo jim vnímat stoupání a klesání Slunce
nad obzorem, počítat střídající se dny a noci. Všimli si také pravidelného pfibývání
a ubývání Měsíce na obloze - podle něho dokázali dělit čas na měsíce. Stffdání ročních
období je pak vedlo k počítání času na roky.

Za jeden den se Země
otočí koiem své osy.

Dnes jsme zvyklí udávat čas v hodinách, minutách a sekundách, kratší časy v desetinách
a Setinách sekundy. Den má 24 hodin, hodina je rozdělena na 60 minut a minuta na
60 sekund. Takhle dělili čas již ve starém Sumeru a Babylonii před 4 000 let.

Casová pásma
Vstáváte-li ráno do školy, mají v Indii už Slunce nad hlavou a naopak v Kanadě ještě noc.
Jak si tedy máme nastavit hodinky? Máme mít všichni třeba poledne nebo si máme nastavit
Čas podle toho, jak si u nás zrovna Slunce stojí? Lidé to vyřešili tak,že rozdělili Zemina
24 Časových pásem. Za výchozí bod bylo zvoleno anglické město Greenwich, kde je známá
hvězdárna. Uvnitř každého pásma mají lidé nastaveny hodinky stejně. Při cestě na východ
si musíme v každém časovém pásmu posunout hodinky o hodinu dopředu. Při cestě na
západ naopak o hodinu dozadu.

mezinárodní datová hranice § místní čas

ffi§ll sudá časová pásma

Za jeden rok oběhne Země kolern Slunce

ffi lichá časová pásma il obtartl. kde se užívá nestandaídní čas



23 8. Měření času
Hodiny a hodinky

Egyptské sluneční
hodiny

pozo,rujte někdy za slurrného dne stín tyče zatlučené do země. směra délka stínu se mění. A právě toho uyuZruuti nuSi pr"átouJ-t"
stavbě slunečních hodrn.

Svíčkové

GaIileo Galilei
(1564 - 1642)

Nechte děti ziistit. zda
někde v okolíneisou
sluneční hodiny,'popř.
je nechte takové
jednoduché hodinv
vyrobit,

Nechte děti navrhovat
další možnosti. iak
měřit čas (tep, '
odkapávání vody ...),

Dojděte k tomu, že
základem měření času
je vždy nějaký
p|qvidelně se opakující
oej.

Vyrobte si se žákv
kyvadla. Nechte ió
nejprve sledovat'
pravidelné kÝvání
a počítat, koiikrát
kyvadlo kývne za
danou dobu, potom
zkoume_jte, na čem
kývání závisí. U matice
(kuličky) zavěšené na
tenké niti závisí na
délce závěsu.

První kyvadlové hodinv
sestrojil v roce 1657 '
Christian Huygens.

Nechte děti popsat, iak
tungovaly kyvadlové-
nodlny na obrázku.

Požádejte děti, nebo
sami doneste staré
natahovací kapesní či
náramkové hodintv
a podívejte se spol'ečně
dovnitř, jak vypáoalí.

- co kdYŽ Zrovna sluníČko nesvítilo? Pak mohli použít některé z hodin, které vidíte na:.]ších obrázcích. Jak se podle nich určoval čas?

- -: i\ nacl
-:jnv

Ustřihněte si tři režné. nitě dlouhé 3 m, 1,5 m a 0,5 m. Vyrobte sikyvadlo podle obrázku. Rozkýv".it. jr'u sledujte 3"rro'|ár,yb.Spočítejte. kolikrát kývne za minutu. róm tmtri uaotau;"ai"tií"akyvadla za minutu?

Pravidelného kývání kyvadla si
všiml již v 16. století ltaljký učenec
Galileo Galilei. V kostele sledoval
rozhoupanou iampu na dlouhém zá-
věsu. Podle svého tepu si zjistil, že
jedno kývnutí trvá vždy ste;ně dtou-
ho. Toho bylo později vyuZito pn
sestrojení kyvadlových hodin.

Kyvadlové
hodiny

1'!l

&

Čínský ohňový budík
Popište, jak fungoval

vodní hodiny

,{rladlo se ale nedalo,použít pro kapesní Či náramkové hodinky. v nich nahradil kyvadlo
.:l9\"j: T9 _j" obvYkle 

.nruir tot.eko spojené s pružinkou, které se vrtí sem_tam.
" digitálních hodinkách místo kyvadla kmitá mdý kryital, kterému dodává energii baterie.
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Vaším úkolem bude prozkoumat, jak roste fazole. Co k to mu potřebujete: semena fazo|í,
květináč, provázek a krejčovský metr.

Zasad\e několik naklíčených fazolí do květináče (zapište si datum). V květináči vyberte jen
nejsilnější rostlinku. Vedle ní napněte vzhůru dlouhý provázek.

Každé pondělí, pfibližně ve stejnou dobu, přiložte k rostlince krejčovský metr a změřte, jak
vysoko sahá její vrcholek. Naměřenou hodnotu si zapište do tabulky. Do tabulky si
zaznamenáyejte i další údaje, které mohou ovlivňovat růst fazole - např. změny počasí,
zalévání, doba květu. Měření provádějte po dobu asi dvou měsíců.

Nezapomeňte ke svým měřením poznamenat datum, kdy jste s měřením začali, a také kde
jste fazoli pěstovali.

Hodnoty z tabulky vyneste do grafu, podobně jako Dana Zelená.

a €. -/e91 ,Q,--* 4 t, {

*#

w" a z 3 4 € 6
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aa--;á* eŤ t*žat % &* &* &
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Cílové poznaiky:

Průběh pohybu lze
popsat tabulkou
a grafem.

cílové dovednosti:

Systematicky sledovat
a zapisovat údaje
o pomalém pohybu,

Vynést graí závislosti
délky na čase a umět
v něm číst.

Bozšiřující dovednost:

Z graíu závislosti délky
na čase získat graí
závislosti rychlosti růstu
na čase.

Podle roční doby
a domácích podmínek
mohou děti pěstovat
íazoli v bytě, na
balkoně či zahrádce.

Fazole dorůstá délky
4-5 m.

Měřená vý,ška není
totožná s délkou
rostliny, protože ta se
ovíjí kolem provázku.

Nechte děti zpracovat
doma protokol o měření
tak, aby tam byly
zachyceny podmínky
eXperimentu, postup
měření, tabulka a graf
závlslosti délky fazole
na case,

Upozorněte děti, ať
body v grafu nespojují
úsečkami, ale hladkou
čárou. Ukažte jim, že
k tomu účelu je nejlepší
použít plastické křivítko.

Jak dlouhá byla vaše fazole
po 14 dnech?

V kterém týdnu šplhala fa-
zole nejvíc?

Jaký byl přírustek za poslední
týden?



25 9. Jak rychle šplhá tazole
Jak rychle rostla fazole? Jak to zjistíte? Nechte dětivysvětlit, co

Nakréslete tabulku, do které ,upíš"t", o kolik narostla fazole za jednotlivé týdny. Znoy2 
iiťri!"JítŤ§ů;l,il'""n

znázoměíe výsledky graficky. U každého týdnu v něm vyznačte úsečkou, o kolik fazole od o'řrvěni.i"t žišŇaý]-
minulého týdne popolezia. Dostanete tak ,,schody" jako v grafu na obrázku.

Domluvte se, že budete
zjištbvat, o kolik
narostla íazole za
týden, tedy průměrnou
týdenní rychlost růstu.
Z této hodnoty mohou
žáci spočítat v každém
týdnu i průměrný denní
přírůstek.

pomozte dětem se
sestavením tabulky
a konstrukcí diagramu.

Rychlost růstu se
pozná ]iž podle strmosti
křivky v prvním graíu.
V druhém graíu pak
podle výšky sloupců.

zcela obdobně můžete
zaznamenávat např.
pomalý pohyb
hlemýždě, určovat
a graíicky znázorňovat
jeho rychlost.

V kterém týdnu rostla fazo7e nejrychleji a kdy nejpomaleji?

Poznáte to jlž z prvního grafu?

Jak se největší rychlost šplhání projeví na druhém obrázku?

Jak vysoko by narostla fazole za rok, kdyby stále šplhala tak rychle jako první týden?

Jak vysoko by narostla, kdyby dokázala růst celý rok největší rychlostí?

Ukažte své výsledky učiteli biologie. Zeptejte se, proč fazo7e neroste stále stejně rychle.

-rría* 4 3, 4. 6.
€-&.a-
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Cílové poznatky:

Co zahrnujeme pod
slovo energie.

Možnost přeměn
různých druhů energie.

cílové dovednosti:
odečítání údaje
elektroměru
a plynoměru,

Při vymýšleníse snažte
v každém novém
případě jasně říci, co je
nositel energie,.jak se
energle prolevule, resp,
k čemu je možné ji
použít, co je nezbytný
,,pomocník", Rozhodně
nehledejte nějaké
deíinice, co energie je.

Pomoae dětem při
Ňhalován í jednotI it4ich
druhů energie:
.€yntlcutrte jim takové
nazv} Ja{o
meďtanij,d. ďtemrcká
atd. energíe. o to více
se však stareite o jasné
áormulováníloho,
v čem je energie
zaklela a jahým
způsobem se opravdu
uvolňuje. Předvedte
dětem, že na jevy se
lze dívat bud'dost hrubě
(auto mění energii
benzínu na schopnost
něco odvézt), nebo
detailně (benzín
v motoru auta shoří na
plyny, které jsou horké
a stlačené, ty posunou
píst, jeho pohyb se
převody přemění na
pohyb kol).

Natažená pružina je schopna chvilku pohánět dětské autíčko svou energií. Do normálního
velkého auta se zase tankuje benzín, který mu umožňuje jezdit. Benzín dodává autu energii.
Lidé jedí, aby mohli žít, pracovat a třeba také natahovat pružiny u autíček. Získávají energii
z potrayy. Zdvlžené závaží dokáže tím, že pomalu klesá, pohánět staré hodiny. Zvedneme-li
závaží, získá energii. Elektrická pračka dokáže vyprat prádlo, je-li připojená na elektrické
vedení. Vedení k ní přivádí elektrickou energii. Natažená prlžina,benzín, potrava, zdvlžené
závaží a elektřina přinášely energii. Většinou je na využití energie ještě třeba nějaký
pomocník - pár ozubených koleček v dětském autíčku či ve starých hodinách, motor v autu
či v pračce, člověk. Zkuste vymyslet další takové situace.
Jistě jste již slovo energie slyšeli. Člověk, který se najedl, získal energliz jíd|a. Může pak
natáhnout péro autíčka nebo tlačit velké auto a tak trochu nahradit benzín. Dětské autíčko
ale nepojede,když mu dáte kousek chleba a člověk nebude asi ochotně pracovat, když mu
dáte napít benzínu. Zkuste v situacích uvedených v prvním odstavci i v situacích, které jste
si sami vymysleli, uvést možné náhrady jednoho druhu energie jiným. Zkuste také
vystopovat cesty energie a popsat způsoby, jak se mění z jedné podoby na druhou.

Podívejte se na elektroměr, v jakých jednotkách měří elektrickou energii, kterou odebíráte.
Vedle okénka s číslicemi najdete zkratku kWh, což znamená kilowatthodina (1000 Wh). To
je taková užitečná velikost - napřftlad svítí-li stowattová žárovka 1 hodinu, spotřebuje 100
Wh. Bude-li svítit 10 hodin, spotřebuje právě 1000 Wh, tedy 1 kwh. Zkuste doma na
elektroměru zjistit, jak používáte elektrickou energii. Zaznamenejte během odpoledne
a večera každou půlhodinu stav elektroměru a údaje napište do tabulky společně s poznám-
kou, jaké spotřebiče jsou zapnuty. Nakonec nakreslete po v7oru žáka šetřila diagram.
DokáŽete podobně jako on vystopovat největší ,,žrouty elektrické energie"? Podívejte se na
štítek takových spotřebičů. Souhlasí jejich ,,žravost" s údajem o jejich spotřebě, nebo, jak
se tam často píše, s jejich přftonem? Podívejte se na elektroměr za týden a vypočtěte
průměrnou denní spotřebu. Zeptejte se rodičů na to, kolik platíte za 1 kWh.

220 v l0 -{0 A

Pod okénkem, ve kterém je číslicemi zobrazena hodnota spotřebované
elektrícké energie, vidíte kotouč, který se otáčí tím rychleji, čím větší je
spotřeba. Císlo 375rlkWh udává počet otáček na l kWh. Je na elektro-
měru hned poznat zapnutí nějakého spotřebiče?

375'/kyh
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pomozte dětem
s nakreslením
diagramu a jeho
interpretací, Není příliš
podstatné, jak přesně
budou graíy vypadat,
ale aby na nich bylo
něco vidět a děti byly
schopny samy poznat,
kdy třeba maminka
žehlila. Budete-li mít
potíže s oddělením
efektu jednotlivých
spotřebičů, hledejte
s dětmi, jak měření
zlepšit. Například
můžete měřit častěji,
abyste vyloučili
průměrování - např.
pračka chvíli hřeje
s příkonem okolo 2000
W, pak jen kroutí
bubnem
a spotřebovává
podstatně méně.
Můžete také
komentovat energe-
tickou spotřebu
domácnosti
a diskutovat, kde se
energie dobře využívá
a kde se jí naopak
plýtvá.
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11. Energie na talři 28

Cílové poznatky:

Výpočet energetického
obsahu potravy.

Odhad ceny energií.

V některých moderních kuchařkách se uvádí energie, kterou člověk získá snědením porce
přísluŠného pokrmu. Je tam obvykle použita jednotka joule (čti džaul), zksatka J, naŽvaná
podle pana Jamese Joulea (l818-1889). Odhadněte s použitím údaji z tabulky, kolik joulů
získáte snědením jídla zajeden den.

Porovnejte cenu elektrické energie a cenu energie v podobě rtlznýchjídel, může se vám
hodit následující tabulka. Doplňte ji cenami.

1kwh:3600000J:3600kJ

Energie v palivech
Kromě elektřiny a jídla potřebujete asi energii na topení (netopíte-li
a ohřívání vody. Pokuste se s rodiči odhadnout. kolik další energie
jete, pomůže vám v tom další tabulka ukazu_jící. kolik energie
běžných paliv. Doplňte s pomocí rodičú ptl:lední sloupeček!

l

také elektricky), vaření
takhle denně spotřebu-
Ize získat spalováním

Tabulka (všechny údaje jsou zaokrouhlené)

Zdroj nebo potřeba
energie

Hodnota v kwh Hodnota v kJ Hodnota v Kč

tyčinka DELI 0,19 680

t00 g čokolády 0,63 2z50

bochnft chleba (1 kg) 3,02 10 900

krajíček chleba (50 g) 0.15 545

krajíček chleba s máslem 0,28 l 000

porce pečené husy se 4 knedlfty 1,25 4 500

100 g sádla I,04 3 150

l00 g másla 0,83 3 000

100 g uherského salámu 0,58 2 I00

100 g cukru 0,44 1 600

láhev 12" piva o,26 925

denní spotřeba dospělého muže
v klidu 1.90 7 000

při lehké práci 2.80 l0 000

při velmi těžké prácl 4,70 17 000

ohřátí 1 l vody z 10 "C k varu 0,10 377

zdvižení 25 kg závaží
do výše 1000 m 0,07 245

hodina práce vysavače í,20 4 300

vyprání prádla v automatické
pračce (velmi přibližně) 13 600



29 11. Energie na talři
Tabulka (všechny údaje jsou zaokrouhlené)

Energie získaná spálením 1 kg (1 m3 v případě zemního plynu)

Palivo v kWh vkJ Cena v Kč

dřevo 4,4 16 000

uhlí cerne 8,3 30 000

uhlí hnědé 4) 15 000

zemní plyn 9,4 34 000

topný olej l1,7 42000

benzín 11,9 43 000

PomoZe dětem při
hledání dalších
konkrétních údajů a při
jejich hodnocení
a zvláště při převodech
jednotek. Potkáte-li
někde jednotku kcal,
prozrad'te dětem, že
1 kcal : 4,2 kJ.
Upozorněte je na
nepřesnost některyi,ch
údajů - například
u pračky záleží nalom,
napouštíme-li do ní
teplou vodu, jaký
program zvolíme,
u krajíce s máslem
závisí energie na
velikosti krajíce,
tloušťce namazání..,
Na energetické
spotřebě člověka
v klidu a při práci
můžete ilustrovat, že
heslo,,Kdo nepracuje,
ať neií" neplatí doslova.\- tabulce jsme uvedli i benzín - tím se sice běžně netopí, ale je dobrým palivem

r dopravních prostředcích. Kolik energie asi tak spotřebuje vaše rodina denně na dopravu?
\íožná se vám to špatně počítá, protože třeba jezdíte do školy autobusem nebo jiným
r eřejným prostředkem. A to vůbec nemluvíme o energii, která byla zapotřebí při výrobě
]ibovolné z věcí kolem vás. Zamyslete se nad tím, kde je třeba energie při výrobě jiných
l ěcí.

Zkuste odhadnout, podobně jako Ka-
rel Setřil, kolik stojí energie, kterou
spořebuje za den vaše domácnost.
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12. Síla je když tll 30

Cílové poznatky:

Síla - působení něčeho
(A) na něco (B).

Když A působí silou na
B, působí vždy i B na
A opačnou silou.

cílové dovednosti:
Poznat silové partnery
AaB.
Umět stopovat síly
podle jejich účinků.

Nechte děti říkat, co se
jim vybaví pod slovem
síla.

Je přirozené, aby děti
spojovaly sílu nejprve
se svalovým
působením. Nechte je
rukama i nohama
pociťovat sílu při
zvedání, tahání,
mačkání různých
předmětů,

Co se ve íyzice skrývá
pod slovem sí!a? --L ř

/I..- -é .,
-Á-,

:', .'';-
! 

-,'

citron mačkáme silou

Bednu tlaóíme silou

Ň\( >
Kůň táhne klády silou

Při zvedání kuťru, tlačení bedny, natahování luku, mačkání citronu
svých svalů. Stejně tak silou táhne náklad kůň.

Mohou působit silou i neživé věci?

Slovo .,síla" užíváme v běžné řeči v nej-
různějších významech

Luk natahujeme silou

působí člověk silou

Na příkladech ukažte,
že silou nemusí působit
vždy jen člověk či zvíře.
Si|ou mohou působit
i neživé předměty, a to
i ty, které se
nepohybují. Nechte děti
uvádět další příklady
siIového působení,

Ved'te děti k tomu, že
když mluví o síle, musí
umět vždy najít dva
partnery, kteří na sebe
působí (ruka - kufr,
noha - míč,.,).
Nechte je jmenovat tyto
partnery v situacích na
obrázcích.

Upozorněte na opačný
směr sil při vzájemném
působení.
Místo bruslí si děti
mohou vzít skateboard.

J---
/ //-=p

Trampolína nás vyhodí do vzduchu

Cítím, že iáhev tlaóí na ruku I :tu] se pod lahví nepatrně prohne.

Zatímco běžně řeknete ,,mlýnský kámen drtí obilí". uče ne r:,"-.žete tl rdit. Že ,,na obilí pŮsobí

mlýnské kameny silou".

Působení síly je vždy vzájemné.

Vezměte si s kamarádem kolečkové brusle, Poii;,, .: -: ]]t li <obě. Jeden z vás at zůstane

v klidu stát a druhý se od něho odstrčí, Co se ..*:--.

kufr zvedáme silou

Auto porazí strom

Kufr prověsí síťku



31 12. Síla je když llI
Odjedete oba! Stejně jako zatlačí kamarád do tebe, zatlačíš i ty do něho, i kdybys nechtěl.

postavte se teď na bruslích ke
stěně a zat|ačte do ní. stěna
vám to oplatí, zatlačí do vás
úplně stejnou silou a vy odje-
dete.

Stejné pokusy si můžete
vyzkoušet v létě na rybníce,

Děti může mást, že na
stěně není působení
jejich síly vidět.
Zanechalo by stopu
například v čerstvé
omítce.

pobavte se s dětmi
o tom, jak by situace na
obrázcích popsaly
,,učeně":,,Síla, kterou
působí brankářovy
ruce, níůže změnit
pohybouý stav míěe
- uvést ho z pohybu
do klidu (chytit) a potom
z klidu do pohybu
(vyhodit)."

l když se říká,,síla
deíormuje, mění
rychlost...", měli by
žáci sílu spojovat
s působením
konkrétního objektu
(ruka, noha,..).

Nechte děti jmenovat
další situace, kdy ,,síla
uvádí do pohybu, mění
jeho směr.,.".

Zeptejte se dětí, zda
mohou sílu přímo vidět.
Doved'te je k tomu, že
pozorují jen je.iího
původce a její účinky.

Nechte děti ulomit
kousíček (asi 0,5 cm)
z konce sirky -
nepůjde jim to, Pak je
nechte zlomit sirku
v púli.

Dětiby si mě|y
uvědomit, že uýsledek
púsobení síly může
záležet nejen na její
velikosti, ale i na tom,
kde a jakým směrem
síla působí.

-:.:

\ l ,f .1'el \ \ --:
)\) \,i§

§
\i.ri:7

Vezměte si gumový míč a prstem do něj zatlačte.
Trochu se prohne a vy cííííe, že se brání a tlačí vás
zpátky do prstu. Teď do něj zatlačte celou dlaní.
prohnutí se zvětší a míč se bude i víc bránit.

útočnft dokáže hlavičkou změnit směr
letu míče.

... nebo naopak prudkým kopnutím
vyslat na branku.

Stejnou sílu můžeme pociťovat různě.

Vezměte si do ruky školní tašku a podržte ji
vždy chvíli v poloze podle obrázku. Tašku
držíte stále stejnou silou, ale pociťujete ji ruzně.

Zkuste zatlačit do otevřených dveří prstem
v ruzných místech a rizným směrem. Jdou
dveíe zavírat stále stejnou silou?

í*
)!'i

(/§

Co všechno může způsobit síla?
Hráčovy ruce mohou míč zachytit

nebo vhodit do hry.

Hráč může míč stopit. . .

Tomu všemu řftáme působení síly.

s



13. Kdo má větší sílu 32

Cílové poznatky:

síla se měří
v newtonech (N).

SiloulNtáhnenebo
tlačí 100 g závaží.

cílové dovednosti:

Zhotovení a čtení grafu
zaIížení - deíormace.

Měření síly siloměrem.

Nechte děti navrhovat,
jak by mohly
porovnávat, kdo je
silnější. Něktený
z navržených způsobů
prakticky vyzkoušejte.

Při pokusu je vhodné
rozdělit třídu na dvě
skupiny - jedna
pracuje s gumiěkami,
druhá s pružinami. Na
konci měření se
iníormují o svých
výsledcích.

Prodloužení gumičky
nebývá na rozdí| od
pružiny lineární, Nechte
děti udělat předpověd'
na základě grafu
a pokusem ji ověřit.
Upozorněte je, že
gumička i pružina se při
dalším zatížení mohou
začít chovat jinak (už se
dále neprodlouží,
praskne,..).

Dávejte dětem další
otázky na zjišťování
údajů z grafů.

Děti mohou pod
gumičku ěi pružinu dát
papír a na něj označit
prodloužení při
zavěšování různého
počtu matic. Na stupnici
pak přímo odečítají sílu
(měřenou počtem
matic), kterou působí
další zavěšované
předměty.

kdo má větší sílu?
vrhněte, jak byste to

Ty nebo tvůj kamarád? Na-
mohli rozhodnout.

Měříme sílu
Připravte si dva pokusy podle obrázlců. V prvním
použijte gumičku, ve druhém pružinu. Háček udě-
lejte z kancelářské svorky. Prozkoumejte, jak se
bude měnit délka gumičky a pružiny při zavěšo-
vání matic. Udaje zapište do tabulky a pak vyneste
do grafu podobně jako Honza a Jana.

3+': 74---zZ*

63.4qa\ y*g*!
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13. Kdo má větší síIu33

-.' čem se grafy liší? Uměli byste předpovědět, jak se prodlouží gumička apružina, přidáte-li
,r ni další dvě matice?

Zatáhněte za gumičku a pružinu silou, která odpovídá tahu tří matic.

Z.ar-ěšujte na háčky tužku, nůžky, sešit či jiné předměty a zjistěte, jak se guma a pružina
:rodlouží, Zjištěné údaje si zapište. Kolik matic byste museli zavěsit, aby bylo protažení
.::_jné? (Využijte přitom grafů.)

l,fohli byste využít gumičku či pružinu k měření síly? Navrhněte, jak to udělat. Co je lepší, Vhodnější je p_oužít

:.:užít gumičku nebo pružinu? Ždůvodněte svůj náŽor. PruŽ.inu, ProtoŽe se_
prodlužuje rovnoměrně

Jednotka síIy

Zatím jsme měřili sílu ,,na matice". To ale není moc praktické, Těžko bychom zajistili, aby
:1l1 při ruce vždy stejné matice. Lidé se dohodli, že za jednotku zvolí sílu, kterou za
::užinu táhne stogramové závaží, např. tabulka čokolády. Jednotka se nazývá newton (čti
::tn) podle anglického védce Isaaca Newtona. Značí se písmenem N,

ru*
M&él[Pů
@

Si!oměr

_,lmičku a pružinu jsme používali jako siloměr. Popište, jak fungují siloměry na obrázku.

Jak znázornit sílu?
--_ nutné malovat vždy ruku, provázek, koně či auto, když chci zachytit sílu, která působí
-. nějaký předmět? Nešlo by to udělat jednodušeji?

Isaac Newton
(1634 - 112,7)

Přesně je 1 newton
deíinován jako síla,
kerá uděluje tělesu
o hmotnosti 1 kg _

zrychleníl m.s-'.
Země přitahuje
kilogramové závaží
silou přibližně 9,8 N.
proto dětem stačí
představa ,l N jako síly,
kterou natahuje pružinu
,l00 g tabulka čokolády.

Yyzvéle žáky
k odhadům velikosti
různých sil fiakou silou
llačí na podlahu, jakou
silou tlačí kolo auta na
silnici...).

Nechte děti rozebrat
pružinový siloměr.
Ukažte jim i další typy
siloměrů, máte-li je
k dispozici. Máte-li
pružiny na posilování,
pokuste se je
ocejchovat a nechat
děti změřit sílu svých
svalů.

Šikovné je použít šipku.
Její délka může
představovat, jak je síla
velká, její začátek
umístímetam, kde síla
působí, a namalujeme ji
ve směru síly.

Nechte děti zobrazovat
síly pomocí šipek
v situacích na obrázcích
z předchozí kapitoly.



14. Gravitace 34

Cílové poznatky:

Země přitahuje
všechny předměty
gravitační silou.

Gravitace směřuje do
středu země.

Čím většímá předměl
hmotnost, tím větší
silou ho země
přitahuje.

Když je předmět dál,
přitahuje ho Země
slaběji.

Rozšiřující poznatek:

Gravitační silou na
sebe působí všechny
předměty.

Nechte děti vymýšlet,
co by se stalo, kdyby
nebyla gravitace.

Jako gravitace se
označuje jév
vzá|emného
přitahování, síle se říká
gravitační - není to
třeba zatim rozlišovat.
Můžete s dětmi dojít
i k pojmu gravitační
pole (prostor, do
kterého se ruce
natahují),

Gravitační síla závisí na
hmotnosti těles a jejich
vzdálenosti vztahem
Fs: GmfiJr',
G : 6,67.10 11

m3. kg--1 . s_2

ie gravitační konstanta.

Při t4ípoětech sil,
kteryimi Země přitahuje
předměty, počítejte
vždy,že Země přitahuje
kilogramové závaží
silou 10 N. Přesněji
E:mg,kde9je
giavitační zrychlení,
které se liší na různých
místech zemského
povrchu. Neříkejte mu,
prosím, gravitační
konstanta.

Cestou do kopce
nás zpomaluje

Za co všechno může zemská gravitace?

Dfty gravitaci padají
všechny věci k zemi

Voda z mraků padá k zemi

Udržuje Měsíc na obéžné dráze
kolem země

Země jako by kolem sebe natahovala neviditelná chapadla
a přitahovala jimi lidi, zvííata a vše kolem sebe. Američtí
kosmonauti si po přistání na Měsíci ověřili, že jsou k němu
také přitahováni - ale šestkrát méně než naZem| Přitažli-
vost Marsu a Venuše už pocítily sondy, které na nich
přistály. Této síle řftáme gravitace nebo gravitační síla.

Gravitace není ale jen výsadou obrovských vesmírných těles. I my natahujeme kolem sebe
neviditelné ruce a přitahujeme se spolu navzájem. Přitahují se k sobě všechna tělesa na
Zemi i ve vesmíru. Proč ale nepociťujete, že vás přitahuje váš soused v lavici? Proč se
všechny věci nepřitáhnou na jednu hromadu?

Gravitace

Co je gravitace?

a hmotnost

člověka o hmotnosti
100 kg píitahuje Ze-
mě silou 1 000 N.
Jakou silou přitahuje
Zemé tebe?

Na komára působí zemská gravitace přibližně
stejně velkou silou. jako se pfitahují dva stokiloví
lidé stojící metr od sebe.
Není divu. že takovou
sílu r úbec nepocítí.

-\

Když zakopneme, padáme na nos

Drží nás všechny u země

kosmonaut na Měsíci



35 14. Gravitace
r#
AlllA
-g.-

Aie i nepatrná gravitační síla
dokáže vychýlit citlivé váhy

28 200 km .5N r

postavte si ve své fantazii na severním pólu dlouhatánský žebřfl<
a vydejte se na cestu vzhůru. když se budete od,země vzdalovat, bude
slábnout síla, kterou vás přitahuje.

Dokážete z grafu určit, jakou silou přitahuj e země váš kufr v různé
výšce?

V jaké výšce je kufr přitahován k Zemi silou 25 N? 11 500 km

vzdálenost od středu země v km 6400 7500 8900 11500 28200

Velikost gravitační sily V N í00 70 50 30 5

Síla vzájemného přitahování záleží na hmot-
nosti obou těles. Pozorujeme ji proto jen tehdy,
má-li alespoň jedno z nich dostatečně velikou
hmotnost.
Udělejme si teď vesmírný vý|et, třeba na měsíc
na Měsíc. Jakou silou bude k sobě Měsíc přita-
hovat kilogramové závaží? Jakou silou bude
přitahovat vás? Jak těžkou činku byste si troufli
zdvihnout naZemi a na Měsíci? Jak těžký nákup
byste na Měsíci unesli?

a na Měsíci ,..

Diskutujte s dětmi, zda
je obrázek,,írontové
bojovnice" na Měsíci
v pořádku. t

ll
ř

tr-#-TA
&JI e
_
Všechny reálné
odpovědi, ve ktenj,ch
bude poměr sil 1:6,
považujte za správné,

Korigujte chybné
představy, kteró děti
o gravitaci mívají, např.:
gravitace je čistě
zemskou záležitostí
a jiných planet a hvězd
se netýká, gravitace
působíjen ve vzduchu,
ve vakuu_ne_(dejte pod
vyvevu zavaz, na
pružině, po vyčerpání
vzduchu bude pružina
stále protažená
azávaží se nebude
vznášet), gravitace je
magnetismus, gravitaci
vyvolává rotace Země.

Gravitační působení
Měsíce na zemi se
projevuje přílivem
a odlivem, gravitační
působení Slunce drží
zemi na oběžné dráze.

Gravitace a vzdálenost

síla v N

100

90

80

7o

60

50

40

:oN i
t

8 900 km
50N

7 500 km
70N

6 400 km
100 N }-.S o

vzdálenost v km



15. Tření náš nepřítel i kamarád 36

Cílové poznatky:

Tření je síla.

velikost tření závisí na
vlastnostech stycných
ploch a na tom, jak jsou
k sobě přitlačeny.

Mazání a valení jako
způsoby zmenšení
tření.

Vyzkoušejte s dětmi
i jiné materiály, např.
klouzání suchého
i mokrého mýdla po
skle, mýdla v papírové
a plastové krabičce,
Můžete zkusit dát pod
mýdlo i kapku medu.
Posud'te, zda vždy
platí, čím hladší
povrchy, tím menší
tření.

Tření je síla píoč teď skříní snadno hneme?

Pojd'me si trochu hrát. Vezměte si třeba prázdnou krabici od bot a postavte ji na podlahu.
Strčte do ní a sledujte její pohyb. Krabice se nejprve rozjede, ale po chvíli se zastayí.
Roztlačila ji naše ruka, ale čí ruka ji zabrzďila? Myslíte, že se zastavila jen tak sama od
sebe? Ale proč se nezastaví tak rychle na hladké desce kuchyňské linky nebo na skle a ještě
mnohem dále dojede na klouzačce? Stejně jako při rozbíhátní, tak i při brzdění musí krabici
někdo nebo něco tlačit. Drobné hrbolky na podlaze jsou ony ručičky, které zachycují
rozběhnutou krabici. Síle, kterou podlaha krabici brzdí, ííkáme tření.

Na čem závisí velikost tření?

Budeme si hrát dál s naší krabicí. Postavte ji na linoleum a zkuste ji prstem tlačit nejdříve
prázdnou. Pak do ní postupně nakládejte knížky a sledujte, jak roste síla, kterou musíte

vynaložit. Čim je
větší náklad, tím to
jde hůře. Čím více
tlačí krabice na pod-
lahu, tím větším tře-
ním ji podlahabrzdí.

Přeneste si naloženou krabici na koberec. Jak vám to jde nyní? Jistě hůře než po hladkém
linoleu. Velikost tíení závisí na tom, jaké povrchy se o sebe třou.

Tření při smýkání a při valení
Položte si pod naloženou krabici dvě nebo tři kulaté tužky. Jde vám teď stěhovánílépe? Už
naši předkové přišli nato,žeje snazší tahat bednu na kolečkáchnežbez nich, a vyrobili
vozíky. Můžete si také zkusit, zda je snadnější tlačit krabici na tužkách nebo na špejlích.

Čínský vozft s plachtou

$,

l

í

I

*



náš nepřítel i kamarád37 15. Tření
Tření a pohyb

Zatím jsme mluvili o tření, když se krabice po podlaze klouzala či valila po tužkách. Může
ale podlaha držet krabici, skříň či stůl, i když stojí na místě? Postavte se ki skříni a zatlačte
do ní rukou. Nepohne se, přestože vy na ni tlačíte. Jak je to možné? Proč se nerozjíždí
a nenabírá rychlost? Brání ji v tom právě tření, kteró je pořád připraveno, a začne sKíň
přidrŽovat, když ji začnete tlačit. Máte-li větší sílu, než jakou dokáže vyvinout tření, skříň
se pohne. když svůj souboj se silou tření nevyhrajete, skříň zůstane na místě.

Tření - náš kamarád
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč můžeme chodit, jezdit na kole či autem? Co je k tomu
nezbytné? Proč se auto tak špatně rozjíždí na náledí? Krozjetí potřebujeme tření. Tření nás
někdy brzdí, ale současně nám pohyb umožňuje.

popište nebo nakreslete Ňzné situace, které by nastaly, kdyby zmizelo tíení.

Tření - náš nepříte!

\' ruzných strojích, kde se o sebe třou součástky, je tření na závadu. Tam potřebujeme tření
zmenŠit, Jak to udělat? Namažete-li si ruce krémem, těžko odšroubujete třeba uzávěr od
láhve. Tření mŮžete tedy zmenšit mazáním. Proto se mažou pohyblivé součástky jízdního
kola, auta i jiných strojŮ oleji a vazelínami. Víte tŇé, že t}ení lze zmenšit použitím
kuličkových ložisek.

Pokuste se nalézt co nejvíce přftladů, kde nám píi jízdě na kole tření pomáhá a kde je naším
protivníkem.

Kuličkové
ložisko

Vyrobte si vznášedlo:

Vyzkoušejte pohyb s malým třením. Vezměte si tvrdou čtvrtku
a vystřihněte z ní kolečko asi o pruměru 15 cm. Uprostřed
udělejte otvor asi o pruměru 3 mm a nad ním vyrobte nástavec,
na který budete moci pevně navléct nafukovací balonek
(např. nalepte prstenec ze čtvrtky). Navlečený balonek pak

nafoukněte, přiklopte vznášedlo na stůl a jemným postrče
ním ho uvedte do pohybu. Pod čtvrtkou se vytvoří
vzduchový polštář, který umožňuje snadné VJouzání
vznášedla.

plovoucí auto:

Při rychlé jízdě autem za silného deště může dojít
k tomu, že mezi pneumatikou a vozovkou zůstává
tenká vrstva vody. Auto pak začne po silnici
,,plavat", tření je minimální a auto se nedá ovlá-
ďat. Dochází ke klouzání po vodě, k takzvanému
aquaplaningu (akvaplej ninku).

Na roztlačení skříně
potřebujete větší sílu
nez prl JeJlm
rovnoměrném tlačení
poté, co se pohne.
Statické tření je větší
než dynamické.
Například při
rovnoměrném
přesouvání
desetikilogramové
dřevěné skříňky po
dřevěné podlaze
musíte vodorovně tlačit
přibližně silou 30 N, po
ocelové desce 35 N
a po ledě 3 N. Na
poěáteění roztlačení
v uvedených případech
je třeba síly asi 60 N,
55Na5N.

Nechte děti uvádět
příklady, kdy nám tření
pomáhá,

Nechte děti, ať najdou
na kole kuličková
ložiska.
Navedte je k otázce,
zda se o sebe třou jen
pevné materiály, např.
krabice a podlaha,
pneumatika a silnice,
lyžeasníh. lcyklista
nebo letící pták cítí
odpor vzduchu, ryba při
plavání cítí odpor vody.
Na tomto odporu se
však tření podílí jen
nepatrně, podstatnou
roli zde hraje
,,odstraňován í" vzduchu
nebo vody z cesty
pohybujícího se
objektu.



16. SíIy kolem nás
cílová dovednost:

Objevit partnery
silového působení
a druhy sil.

Např.: Skokan o tyči
ohýbá tyě. Tyé zvedá
skokana.

Země přitahuje letící
oštěp. Oštěp přitahuje
Zemi.

Balon táhne vzhůru koš
se vzduchoplavcem.
Koš působí silou na
balon.

DokiáŽete najít v situacích zachycených na obrázku všechny působící síly? Vyjmenujte je
a označte vždy partnery, kteří na sebe vzájemně působí.

ffiv
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17. Voda kolem nás 40

Cí|ové poznatky:

Čistá Voda a čistý
vzduch jsou základní
podmínky živola na
Zemi.

Vodou je třeba šetřit
a chránit ji před
zneclsbvanlm.

Funkce azákladní
údůba běžných
vodních zařízení
v domácnosti
(vodovodní kohoutek,
splachovač, vodovodní
výlevka).

cílové dovednosti:

Odečet spotřeby vody
na vodoměru a výpočet
platby.

Výměna těsnění
vodovodního kohoutku.

plocha souší
149 mil km'
plocha moří
361 r,nrl <r-n:

Z]]a<Jjte se žáky, jak
, c,da xoluje v přírodě,
zg,razněte úlohu
S -nce jako zdroje
eiergie potřebné pro
tryparovan l.

Pruměrně 60 %
Iidského těla tvoří voda,

Nechte žáky diskutovat
o způsobech
znečisťován í vody
a vedte je přitom ke
kritickému poh|edu na
bezohledné jednání.

Zemé planeta vody
Pohled z družice nejlépe ukáže, že naše Země je planetou vody. Plocha moří a oceánů
Pokrývá víc než polovinu povrchu Zemé. Vodu nesou i mraky, které halí vždy část Země
před přímým slunečním světlem. Mraky jsou vlastně nákladní vlaky, které vodu, vypařenou
z vodních ploch, z půdy a z rostlin i těl živočichů, převážejí všude tam, kde na ni čeká
Život. Kdyby naŠe Země nebyla planetou vody, byla by to mrtvá planeta. Lidé, živočichové
i rostliny potřebují vodu ke svému životu. Člověkvydrží až měsíCbez poíravy, ale bez vody
by zahynul během tří až čtyř dnů.

planeta země Obsah vody v potravinách

Obsah vooy {OÓ}

0204a§080 100l-ll

l0l
V těle dívky na obrázku je stejnó množství vody
jako v nádobách, které má před sebou.

YÍce než polovinu lidského těla tvoří voda. Vodu obsahují i všechny naše potraviny,

Čistá voda a vzduch jsou jedním z největších bohatství planqty, musíme je proto všichni
chránit před zbytečným znečišťováním. Yždyt i běžná lidská činnost znamená pro čistotu
vody nebezpečí.

Pesticidy prostředky
na hubení škůdců
zemědělských plodin.

} odpad C
ze zemědělské



41 17. Voda kolem nás
Viděli jste ve svém okolí příklady bezohledného znečisťování vody nebo vzduchu? Jak
byste se chovali vy v podobných situacích?

voda v našich domácnostech
vodovodní kohoutek

Když potřebujeme vodu, stačí ve většině našich domácností otočit vodovodním kohoutkem.
Není to nijak složité zaíízení. Když si rozebraný vodovodní kohoutek prohlédnete, snadno
objevíte, jak funguje, Hlavní součást se podobá šroubu se širokými závity. Při otáčení
rukojetí se zasouvá nebo vysouvámalý váleček s gumovým těsněním na konci. Tenuzavítá
nebo otvírá přívod vody z potrubí. Nejčastější závadou je kapání uzavřeného kohoutku
způsobené špatným gumovým těsněním. Může se zdát, že množství vody, které tak přijde
nazmar, nestojí zaíeč. Nenechte se mýlit. Sami můžete vyzkoušet, kolik vody uteče za delŠÍ
dobu netěsným kohoutkem.
Nechte z nedotaženého kohoutku kapat vodu do sklenice a na hodinkách změřte, jak dlouho
trvá její naplnění. Potom už snadno spočítáte kolik litru vody by z takového kohoutku
skončilo v odpadu za jediný týden, Uměli byste vyměnit gumové těsnění vodovodního
kohoutku? Nezapomeňte ovšem uzavŤít předem přívod vody.

Další náměty:

Jak šetřit vodou. Proč
třídit domovní odpad.

Dejte dětem vodovodní
kohoutek k rozebrání
a složení.

Ukol vhodný i pro
Vyucovanl.

Nepopisujte žákům
ihned sami funkci
uzávěru, ale nechte je
diskutovat a vysvětlení
hledat, DůležiŤý je
závér, že voda netlačí
jen shora dolů, ale i do
stran a zdola nahoru.

Nejvhodnější je
samozřejmě žákům
reálné součástky
ukázat.

Fakt, že voda tlačí na
ponořené předměty
nejen shora dolů, ale
i zdola nahoru a ze
stran, bude ještě
diskutován,

Vodovodní pachová
uzávěrka umyvadla,
dřezu, vany i klozetu je
příkladem tzv. spojitých
nádob, podobně jako
např. ěajová konvice,
kropicí konev a pod.

splachování.Vypouštěcíotvorjezakrytgumovýmkrytem,
kierý připomína^malý klobouček. Když klobo,ie.t ár"* otoČnárukojď

Splachovač

Splachovací záchod není třeba představovat. Je to hygie-
nické zaYlzení, které najdeme v každé domácnosti. Víte ale,
jak pracuje jeho splachovadlo? Možná, že všichni nemáte
doma stejný splachovač, jako je na obrázku, ale i z něho
jistě dokážete odhalit jeho funkci. Všimněte si nejdříve

zvednete, otevřete vypouštěcí otvor a voda může odtékat.
Proč ale nemusíme držet čepičku stále zvednutou?
Pokud byl klobouček přitisknutý na dně, byl při-
držován vodou, která se do něj shora opírala. Po
odtržení se ale voda dostane i pod něj a on vyplave
nahoru. Když voda vyteče, dosedne klobouček
opět těsně na dno a odpad uzavře.

přepad

plovák

těsnění
kuželka

vřeteno

Když je nádržka
prázdná, kiesne dolů
i plovák uzávěru
a tím jeho páčka pře-

stane přidržovat malá gumová napouštěcí
dvířka. Voda v pffvodním potrubí si je
pootevře a vtéká do nádržky. Když voda
plní nádržku, zvedá i plovák. Ten svou
pákou začne vodní dvířka zase přivírat,
až je nakonec zavíe úplně.

Odpadní sifon

Jistě jste si všimli, že odpad z umyvadla,
kuchyňského diezu, vany i klozetu ne-
vede přímou cestou do kanalizačního po-
trubí. Dokážete najít důvod, proč cestu
špinavé vodě tak znesnadňujeme?

zápachová
lzávérka

hladina

Zápach z kanalizace by nám jistě nebyl příjemný. Voda v sifonu je
účinnou zátkou, která brání nevoňavým plynům pronikat do našich
domácností,
Někdy se ovšem sifon ucpe nečistotami. Pak je třeba odšroubovat dno

a vyčistit ho. Není to příjemná práce. Nevylévejte proto do umyvadla ani

do dřezu vodu s hrubými nečistotami. Voda se zbytky pokrmů nepaří
ani do záchodu. Je to potrava pro krys1, a potkany v kanálech a stokách,

Opět nejdřív diskuse,
ne vysvětlování. Hlavní
íunkce: pachová
uzávérka.

připouštěcí

.ď_



18. Voda ve třech podobách 42

Cílové poznatky:
voda může existovat ve
třech skupenstvích:
voda - led - vodní pára.
Voda tuhne a led taje
při téže teplotě 0 "c.
Voda vře (za
normálního tlaku) při
teplotě 100'c.
l jiné látky mohou být
v kapalném, pevném
a plynném skupenství.
Teploty tání a varu ma|í
různé lálky odlišné.

Připomeňte, že teplota
tání ledu byla zvolena
za nultý stupeň
Celsiovy stupnice.

PozoR PŘl
EXPERIMENTU !!

Uvedené tvrzení platí
jen tehdy, když je
zahíívánítak pomalé,
že můžeme
předpokládat, že je
teplota v celém objemu
sklenice stále
vyrovnaná. Při
nerovnováze se může
v jedné oblasti nádobky
voda vařit, v jiné mít
třeba nulovou teplotu.

Pro var je
charakteristické, že se
voda vypařuje nejen
z povrchu, ale i uvnitř
v celém objemu.

v článku věnovaném
teploměrům se žáci
dozvědí, že teplota varu
vody byla zvolenaza
100. stupeň Celsiovy
stupnice.

Pozorování a popis
unikánípáry z ústí
čajové konvice při
prudkém varu můžete
zadat žákům jako
domácí úkol.

V mracích může byít
voda v podobě
nepatrných sněhovlich
vloček i v letním období.

Orosení potrubí se
studenou vodou,
kapalněnívody na
pokličce, orosení bry7lí
při vstupu z chladu do
místnosti, ranní rosa na
trávě a pavučině,
orosení nádob po
vyjmutí z chladničky.

Tři podoby vody

Měření teploty tání

Voda se vypařila.

Voda existuje i v

Jinovatka
na pavučině

Voda, se kterou se
v létě přátelíme na
koupališti, má v zimě
jinou tvář. Rampou-
chy, sněhové vločky,
jinovatka i ledový
krunýř jsou vodě tak
nepodobné, a přece to
není jiná látka. Je to
jen voda v jiném pře-
vleku - voda vjiném
skupenství.

Natočte do kádinky trochu vody a doplňte ji kousky ledu. Měřte
teplotu směsi ledu a vody. Jakou teplotu ukazuje teploměr?

Když se voda převléká, aťuž z ledového roucha do vodního, nebo
obráceně, má vždy teplotu 0 'C.I když budeme nádobku trochu za-
hffvat, neporoste teplota vody dřív, dokud se všechen led nerozpustí.

Voda může existovat ještě v jedné podobě, můžeme-li vůbec
o podobě mluvit, když voda je přitom neviditelná. Když maminka
pověsí na šňůru mokré vyprané prádlo, voda se z něj časem ztratí.
Podobně se ztrácí voda zkaluží po dešti, I my oschneme bez utření,
když vylezeme z koupaliště nebo ze sprchy. Ztratl|a se ale voda
doopravdy? Co se stalo s vodou, když řekneme, že jsme oschli?

neviditelném skupenství, kterému říkáme plynné. Vodní pára je
neviditelná voda.

Nejrychleji se voda vypařuje při varu. Myslíte si, že při varu vody v čajové konvici je
unikající vodní pára vidět? Pozorně se dívejte při prudkém varu na ústí konvičky proti
Černému pozaďí. Co pozorujete? Změíle teplotu vodní páry unikající z ústí konvičky.

Bílý mlžný proud, který se objevuje o kousek dál od hrdla, už
není vodní pára. Jsou to nepatrné vodní kapičky, ve které
plynná voda znovu zkapalnila, Podobně i bílé obláčky a čemé
mraky na obloze jsou tvořeny maličkými vodními kapkami
a ledovými krystalky, ne vodní párou.

Také mlhu už tvoff kapičky vody.

Neviditelná vodní pára ve vzduchu nás stále provází. Její
pfftomnost se ukáže, když se po ochlazení přemění v kapalnou
vodu. Kde jste viděli kapičky vody, které se vytvofily zkapal-
něním vodní páry ze vzduchu?

Jinovatka
na rostlině
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|:k9V se vodní Pára muze přeměnit ro\Tlou v krystalky ledu - jinovatku nebo vločky.
Obráceně i z jinovat§' se bez tání může suít vodní para. Že těmto Žměniám řftají fyzikové
desublimace a _sublimace. si pamatovat nemusíte. Kdykoli ale budete pomáhat Ódr,nrazovat
doma chladničku, pfipomeňte si, že led na výparnftu namrzl píímo z vodní páry.
\ oda mŮŽe existovat ve třech skupenstvích - pevném, kapalném a plynném: jako led,
jako kapalná voda a jako vodní pára.

Voda není výjimka

To, Že voda mŮŽe existovat ve třech tak odlišných podobách, není její výjimečnou vlastností,
I jiné látky mohou tát a tuhnout, vypařovat se a kapalnit, sublimovat a desublimovat.

Když zahŤejeme jód ve skleněné kádince přikryté baňkou se stude-
nou vodou, vyrostou z fialových par jódu na chladném dně baňky
pohádkově vyhlížející krystaly podobně, jako vyrostly krásné le-
dové květy na oknech za rITíazu.

HrO
desublimace
jodu

Tání a tuhnutí másla a parafinu viděl
určitě každý z vás na vlastní oči. I rozta-
vení cínu či olova není obtížné. postačí
na to teplota plamene naŠeho plynového
kahanu. U kterých dalších látekjste vidě-
li, že tají a tuhnou?

Znalost pojmů
sublimace
a desublimace
nevyžadujte.
Led na výparníku vznikl
přímo z vodní páry
desublimací
(namrznutím).

Nezkoušejte znalost
této obecné formulace,

Tání a tuhnutí paraíínu,
másla, cínu, olova.

Kápněte na piják vodu,
alkohol, benzin a olej.
Uspořádejte dostihy
v odpařování, nechte
žáky tipovat pořadí.

Předvedte krásný
pokus na desublimaci
jódu v sestavě podle
obrázku.

Můžete ukázat
i zapálení hořlar4ich par
parafínu nad parafinem
roztaveným na lžíci.
pozorování hoření
svíčky a objev íunkce
knotu (příVod
kapalného parafinu do
plamene a jeho
odpařován í-zplynován í)
lze zadat iako domácí
úkol.

Je třeba, aby žáci
odlišovali tuhnutí iako
změnu skupenstvi dané
látky a tvrdnutí malty,
betonu, pryskyřice
apod., kdy dochází ke
změně látky v jinou
(chemické změny).

Teploty tání:
hliník
měď
olovo
cín

Tavení a lití olova

IemoŽnéroztavit i ocel, měďČi porcelán. K tomu je ale třeba zahíátí na víc než 1 000.C.
Vlákna Žárovek musí vydržet ještě vyšší teploty. isou vyráběna z kovů nebo slitin, které
tají aŽ Při několikatisícových teplotách. Vytrteaě;te ve fyzlkálních tabulkách kov, kter,ý by
byl jako materiál na žárovkové vlákno nejvhodnější.

Podobně jako se pro ruzné látky liší teploty íání, tak i teploty, při nichž docllází k varu,
nejsou stejné. Napřftlad líh vře již přl teplotě 78 "C (NEZkoÚŠ-Prrrt).
Mohli byste lihovým teploměrem měřit teplotu vroucí vody?

chlazení vodou Co to je destilace
Když se voda stává vodní párou, nebere si s sebou do
plynného stavu látky, které v ní byly rozpuštěny. Když
potom vodní pára zkapalní, je to úplně čistá voda. Pře-
měně vody v páru a jejímu opětnému zkapalňování
říkáme destilace.
Čisté vodě získané tímto způsobem se řftá destilovaná
voda. Používá se všude tam, kde by ve vodě vadila
přítomnost rozpuštěných látek. Destilovanou vodou se
například doplňují akumulátory a automobilové chladiče.
Prohlédněte si tabulku teplot tání a vysvětlete, proč by
rtuťový teploměr bi,l nevhodný pro měření teploty ná
severním pólu.

I oběh vodY v Přírodě představuje fungování obn'|ro destilačnílro přístroje. Proto dešťová
voda není slaná, i když se její velké množstr]í rrparilo z moí 

" 
o.éánů. bešťová voda má

ale dnes daleko k vodě destilované. Dříve než dopadnou l odní kapky na zem, pochytají
cestou mnoho neŽádoucích nečistot ze vzduchu. Za čistší r,zcluch tak platíme ,n"tlsteny-
deŠtěm, který Škodí našim lesům. Většina těchto látek se dostala do vz^duchu dfty človětu.
Proto je i naŠÍm Úkolem starat se o čistotu vzduchu a tínl i o čistší déšť pro naše lesy, pole
t zahraďy.

660,c
1 084,c
328,c
232"Cocel í 350_1 400.cWolíram 3 390.crhenium 3 180"cosmium 3 000'cuhlík 3 550 "c

(pruní Edisonova žárovka)poícélán 1 680'imáslo 32.cpararin 38_56.c

Závislost teploty tání
a teploty varu na tlaku
v télo íázi neuvažuieme
a úvahy vztahujem'e na
normální tlak, tj,
1 ,0,13 . 105 Pa.
pozor! chcete-li var lihu
demonstrovat,
zahřívejte ho ve vodní
lázni.

Teplota Varu etanolu
78,3,c.

Teplota tání rtuti

-39 "C. Pod touto
teplotou by rtuť
v teploměru ztuhla.

Vyžadujte popis oběhu
vody pomocí obrázku,
nikoli zpaměti.
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Cílové poznatky:
Hustota charakterizuie,
kolik váží 1 m3_ látky,
jednotka kg/m".
voda má větší hustotu
než olej. (Voda je těžší
než olej.)
Rozšiřující poznatek:
Ole,j se hůř míchá
a pomaleji vytéká
z láhve než voda. Olej
má větší vazkost
(viskozitu) než voda.
cílová dovednost:
určit vážením hustotu
kapaliny a sypké látky
V Kgim,.

Co je to vazkost

Na otázku ,,Co má větší hustotu, olej nebo voda?" většina z vás asi odpoví, že olej. Každý
přece ví, jak se olej trochu obtížněji míchá a při vylévání se táhne. O tom ale fyzlk neřekne,
že má olej větší hustotu. Místo toho prohlásí, že má olej větší vazkost než voda.

Vazkost Ňzných kapalin se porovnává například tak,že
se z nádoby úzkou trubičkou nechá vytékat kapalina.
Stopkami se přitom méíí, za jak dlouho se nádobka
vyprázdní.

Udělejte si podle obrázku jednoduchý vazkoměr z plastové láhve od limonády. Porovnejte,
za jak dlouho z něj vyteče malá sklenka vody a stejný objem oleje,

Jak se projevila větší vazkost oleje?

Kam byste k těmto kapalinám přiřadili med? Má med větší nebo menší vazkost než olej?
Znáte da|ší kapaliny, které mají velkou vazkost?

Co je hustota

KdyŽ máte rozhodnout, který ze dvou balíčků čokolády je těžší a máte váhy, nemusíte se
dlouho rozmýšlet. Položíte balíčky na misky a váhy vám ihned dají odpověď. Když se ale
zeptáte, coje těžší, zdaolej, nebo voda, nebude odpověďtakjednoduchá.

Někdy může
mít větší
hmotnost olej.

Jindy má
větší hmotnost
voda.

Máme-li správně rozhodnout mezi dvěma látkami, musíme nabrat do obou nádob stejný
objem vody i oleje. Fyzikové na celém světě se dohodli, že,naotázku,,Jak je těžký olej?"
budou odpovídat tím, že řeknou, kolik váží 1 m3 oleje. Úplně stejně budou poŠtuporrat
i u vody a všech ostatních látek.

O vazkosti kapaliny
mluvíme jen proto, aby
si žáci uvědomili, že
tato vlastnost nemá nic
společného s hustotou,
Termín vazkost
(viskozita) od žáků
nepožadujte.

Jiné způsoby měření
vázkosti kapalin:

Měřením síly potřebné
na míchání kapaliny
rotujícím válcem.
Měřením rvchlosti
padánímaié kuličky
v kapalině.

Různá lepidla,
krupicová kaše, tekutý
asfalt, roztavené sklo.

Připravte si dvě stejné
nádobky, jednu
s vodou, druhou
s olejem tak, aby
hmotnost oleje byla
větší, než hmotnost
Vody. Porovnejte
hmotnost obou kapalin
na dvoumiskových
váhách.

snažte se navodit
situaci, aby podmínku,
že musíme srovnávat
stejné ob|emy obou
látek, žáci sami objevili.

i

Olej je lehčí než voda.
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To ovšem neznamená, že na velké váhy posadí obří nádoby s 1 m3 oleje a 1 m3 vody, když
chtějí změřit, co je těžší. Dokáží i s pomocí docela malých vah zjistit hmotnoÁt 1 á'
Libovolné látky.

Umíte i vy pomocí kuchyňských vah určit hmotnost 1 m3 vody?

1 litr vody má hmotnost 1kg.

i m3 11 000l) vody má hmotnost 1 000 kg (1 tuna).

Hustota vody je 1 000 kg/m3.

Hustota látky udává, jakou hmotnost má 1 m3 této látky.

Na obrázku je několik nádob naplněných ruznými kapalinami.

PouŽijte Údaje z tabulek hustot a vypočítejte přibližné hmotnosti kapalin, které jsou
v nádobách.

UrČeJe hustoty někteých kapalin a sypkých látek, které máte doma, např. oleje, mléka,
moukY, soli, práškového cukru a podobně. Udělejte si o svém výzkumu poáobný Žápir, iuko
Ir,o.

,l5. 44. 4q n 3 C.rrc í1l,-^/,e.a
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Nechte žáky objevit, jak
lze pomocí malých vah
zjistit hmotnost
krychlového metru
vody, oleje a jiných
kapalin, případně
některyich syphých
látek.

To, že 1 litr vody váží
velmipřibližně 1 kg,
není náhoda, podle litru
vody bylo první
,,základní ki log ram ové
závažť zhotoveno.
Trochu nepřesně, proto
neváží krychlo4í metr
vody ,l 000 kg ale jen
998 kg.

svažte slovo hustota
s představou vah, na
kteryich je 1 m3 látky.
zdúraznéte, že husiotu
látek je však praktičtější
udávat a pamatovat si ii
v kilogramech na litr
(dm").

kaPa- objem

voda 50 l

benzin 200 l

hmot-
nosl

50 kg
154 kg

petrolej nafta 156 l 147 kg
petrolej 25l 2,1 k9

Překreslete si do sešitu obrázek odměrného válce a zakreslete, do jaké rtuť 15l 203kg

výšky by ve válci sahal kilogram rtuti, kilogram vody, nafty, petróleje
a benzínu. Použijte opět údaje z tabulky hustot.

Všechny hustoty
sypkých hmot jsou
zatíženy značnou
chybou vzhledem
k vzduchový,m.
mezeram mezl
částečkami.

Měřením rozměrů
avážením mohou děti
určoval i hustotu másla,
dřevěné kostky
a podobných
pravidelných předmětů.

benzin

petrolej
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v tomto článku si
všímáme tlaku, ktený je
vyvolán gravitací.

Cílové poznalky:

Tlak je určen silou
působící na jednotku
plochy.

Kapalina tlačí v daném
místě stejně ze všech
stran.

Tlak způsobený
gravitační silou závisí
na hloubce.

Rozšiřující poznatek:

Tlak ,l N na m2 se
nazýruápascal
(značka Pa)

1 N/cm2: 10 000 N/m':10000Pa: l0kPa

Tlak 1 Pa je velmi malý,
tímto tlakem působí
např. desetinu
milimetru tenká
vrstvička vody.

Vhodný domácí úkol:

Dejte žákům za úkol
porovnat tlak na zem,
když stojí naboso, na
lyžícha na chůdách,
Nechte je vypočítat
velikosti tlaků
nejrůznějších
předmětů, např. cihly,
když stojí na různých
stěnách, tlak dlaně na
stěnu, když tlačím silou
50 N, atd.

slon nebo žirata?
Dospělý slon africký není žádný drobeček. Bývá až 4 m vysoký a váží často víc než
7 000 kg. Ve srovnání s ním je žirafa štíhlou slečnou. Při téměř šestimetrové výšce je její
hmotnost asi desetkrát menší. Nás ale zajímá jiné srovniání. Zaboíí se v měkkém terénu
hlouběji kopýtka žirafy, nebo nohy slona?

Stopa slona a žirafy na čtverečkové síti

KdyŽ si dobře prohlédnete obrázky stop slona a žirafy, dokážete určitě na položenou otázktl
sami odpovědět. Na sloní stopě je přibližně 1 300 centimetrových čtverečků a tak můžete
jednoduše vypočítat, jakou silou tlačí sedmitunový slon na každý z nich. Nezapomeňte
přitom, že má slon čtyři nohy a každý kilogram sloního těla tlačí silou 10 N.
Podle obrázku má noha slona plošný obsah přibližně 1 300 cm2, žirafy asi 120 cm2. Sloních
70 kN je tedy rozloženo na ploše 4 . 1 300 cm2. Na 1 cm2 připadá tedy u slona síla
70 000 N: 5 200 : 13,5 N (tlak je 13,5 N/cm2),
Podobně můžete vypočítat, jak tlačí nakaždý z 480 čtverečných centimetru žirafí kopýtka.
U obrovitého slona nám vyšel tlak přibližně 13,5 N na jeden čtverečný centimetr. Nožky
štíhlé žirafy se boří poněkud větším tlakem 14,6 N na centimetr čtverečný, Je to jistě
překvapující výsledek, ale není vůbec potřeba si ho zapamatovat. Mnohem důležitější je,
abyste nezapomněli, jak jste tlak spočítali.
Raději to zkuste ještě jednou, tentokrát ne se slonem, ani se žirafou, ale každý sám se sebou.
Pro zjednodušení předpokládejte, že stojíte např. na písku a máte zaboŤená celá chodidla.
Ze máte jen dvě nohy, vám asi není třeba připomínat, a zvážit se určitě umíte. Dokážete si
o svém měření a výpočtu udělat podobný zápis jako lvo?

Protokol: Méření tlaku nohy

3o..r1 , 7aq3 luv a;c^,ri e. a

ú*-O, I!:uaa Uuh, n@rry. nal i+pz2aJuu

,ůoXJ^/ 3S,k"
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Obrys chodidla
na čtverečkovaném papíře
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Jak tlačí voda

Před více než tíemi sty lety udělal francouzský fyzik Pascal tak zajímavý pokus, že se
dodnes na školách často opakuje. Zjišťoval, jak tlačí na stejně velké dno voda v Ňzných
nádobách. Na starém obrázku vidíte nádoby, které Pascal ke svému pokusu použil. Lišily
se svým tvarem i objemem. Jejich odnímatelná dna ale byla úplně stejná a voda sahala ve
všech stejně vysoko. Sílu, kterou voda tlačila na dno, měřil Pasca| závažím, které
přidržovalo dno přitisknuté ke spodnímu okraji nádob.

ffi%we§ *
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i

§

t *. &l ll 1YY
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Kdyby voda tlačila podobnějako sloní noha, bylo by na udržení dna u třetí nádoby potřeba
mnohem většízávaží než u čtvrté, zužující se nádoby. Ještě lehčí závaží by stačilo pro pátou
nejhubenější, ve které bylo vody nejméně.

Výsledek pokusu nás dodnes udivuje. Voda tlačí úplně jinak než naše noha nebo na sebe
naskládané cihly. Přestože hmotnost vody v nádobách je tak rczdí|ná, tlačí voda ve všech
nádobách na dno úplně stejně jako v první nádobce.

V každé nádobě, aťjejejí tvarjakýkoliv, ttačí voda na dno stejně,jako by tlačil sloup
l,ody vztyčený nade dnem až k úrovni hladiny.

Vypočtěte, jakou celkovou silou tlačí voda na dno bazénu o rozměrech I2m x 50rn, ve
kterém sahá voda 2mode dna. Jaká síla připadá na jeden čtverečný metr dna?

Celková síIa, kterou tlačí voda na dno, je 12 000 000 N.

Na metr čtverečný dna tlačí voda silou 20 kN. Tlak vody u dna bazénu je 20 kN/m2.

Tlačila by voda na dno větší, nebo menší silou, kdyby stěny bazénu nebyly svislé?

Je tlak u dna bazénu větší, nebo menší než tlak sloní nohy?

Tlak vody se od tlaku sloní nohy lišíještě vjedné věci. Sloní
noha, která třeba jen zlelka přišlápne pouťový balónek, z něj
udělá placku. Voda, i když ve velké hloubce muže tlačit sil-
něji než slon, balonek do jiného tvaru nezdeformuje. Můžete
to dobře pozorovat i na poddajných bublinkách sodovkového
plynu, které ať jsou u dna, nebo těsně pod hladinou, jsou
stále kulaté. I jednoduchým tlakoměrem|ze ukázat, že voda
v určité hloubce tlačí stejně dolů, nahoru i do stran.

Rúzně orientovaný tlakoměr v nádobě

\ oda netlačí na ponořené předměty .ien shona. ale ze r,šech stran.

Když stoupají bublinky od skafandru potápěče k hladině, zvětšuje se jejich velikost.
Dokáňete vysvětlit, čím je to způsobeno?

Okolní voda mačká bublinu stále míň a míň, čímblíž ablíž je u hladiny.

Kdo se umí potápět, pocítil na vlastní kttži, že na něj voda tlačila tím silněji, čím hlouběji
se potopil,

Tlak vody roste s hloubkou.

Nepožadujte tuto
formulaci, ale chtějte,
aby žáci uměli u nádob
různých tvarů nakreslit
nebo vymodelovat
vodní sloupec, ktený
určuje tlakovou sílu
podobně, jako ukazují
obrázky.

v bazénu tlačí na dno
,,kvádť' 1,2 milionů litrů
vody silou 12 milionů N,
ať jsou stěny svislé,_
nebo šikmé. Na 1m'
ořioadá síla 20 000 N
( ttáx;e 20 kN/m2: 2 N/cm', ti. 20 kPa),

Tlak vody je menší.
Tlak vody by se vy-
rovnal tlaku sloní nohy
asi v hloubce 12 m.

Udělejte pokus s blá-
novým tlakoměrem.
Nechte žáky hledat
další příktady, které
svědčí o tom, že
kapaliny tlačí na
ponořené předměty ze
všech stran.

Diskutu|te o potápění
do různých hloubek
a o skafandrech, které
jsou k tomu potřebné.

Lehké skafandry (i bez
skaíandru) do 80 m,
Těžké skaíandry do
250 m.
Hlubinné skaíandry až
400 m.

V nejhlubším mořském
příkopu (Mariánský p.
1 1 km) je tlak ,l 10
MN/m' (ako 2000
slonů na sobě).
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Cílové poznatky:

Voda nadlehčuje
ponořené předměty.

Vytvoření představy
,,Archimedova tělesa".

Těleso je nadlehčováno
silou stejně velkou,
jakou působí gravitace
na Archimedovo těleso.
Při plavání je hmotnost
Archimedova tělesa
stejná jako hmotnost
plovoucího předmětu.

Archimedes 287 -212př. Kr.

Syrakusy, město na
Sicílii.

Dřív než si žáci přečtou
text, diskutujte s nimi,
jak voda tlačí na
jednotlivé stěny
částečně ponořeqé
dlažební kostky. Záky
směrujte k objevu, že
síly na protější boční
stěny se ruší. Tlaková
síla na spodní podstavu
vytlačuje kostku
vzhůru, Při ponoření,
kdy voda sahá do určité
vtýšky dlažebn í kostky,
určuje vztlakovou sílu
..Archimedova vodní'kostka". 

Čím výš voda
dlažební kostce sahá,
tím víc na ni zespoda
tlačí. Jakmile se ale
ponoří úplně, už se
vytlačování z vody dále
nezvyšuje. Přibude sice
tlaková síla na horní
podstavu, ale tlaková
síla na spodní podstavu
právě o tolik vzroste.
Jejich rozdíl zůstává
steiný,

Nechte žáky poěítat
velikosti sil v případě
potopení kostky
o 10cm hlouběji.

(Kdyby byla kostka
potopená do velké
hloubky, kde ji voda
stlačí na menší objem,
byla by nadnášena
trochu méně.)

l___-;:.-,:=:- J_ _

Abychom si přemýšlení zjednodušili,
vybereme si k úvahám kostku o roz-
měrech l0 cm x 10 cm x 10 cm, po-
topenou l 0 cm pod vodou, jak ukazuje
obrázek.

Určitě jste slyšeli vyprávět příhodu o Archimedovi, který při koupání objevil, jak velkou
silou ho voda nadnáší. S výkřikem ,,HEUREKA, HEUREKA ! ! !" (objevil jsem) pádil prý
tehdy nahý ulicemi Syrakus, sledován udivenými spoluobčany. Jaký objev tehdy Archimeda
tak rozrušil? posudte sami!

To, že voda nadnáší, ví z nás asi každý, Cítili jste to sami na sobě vždy, když jste v bazénu,
v jezeíe nebo třeba na mořském pobíeží vcbázeli do větší a větší hloubky. Cím výš
dosahovala voda, tím lehčí byl dotyk našich chodidel se zemí. O tom, že voda nadlehčuje
každý předmět, ktený je do ní ponořen, se můžeme snadno přesvědčit. Zkuste zatlačit pod
vodu gumový míč nebo kostku z polystyrenu. Cítíte, jak se s vámi voda přetlačuje?
Pokusíme se odhalit proč.

Jak tlačí voda v ruzné hloubce, víme z Pascalova pokusu. Na horní stěnu tlačí směrem dolů
kilogramový sloupec vody silou i0 N. Na spodní stěnu tlačí směrem nahoru dvoukilogra-
mový sloupec vody silou 20 N. Kolmo na obě boční, přední i zadní stěny, tlačí voda
stejnými silami, které jdou proti sobě. Jak dopadne tahle přetlačovaná?

Všechny stranové síly jsou stejně velké amíŤí proti sobě. Proto jen mačkají kostku.

Jiný je výsledek přetlačování u dolní a horní stěny. I když jsou i tyto síly protisměrné, neruší
se. Na spodní, hlouběji ponořenou stěnu voda tlačí o 10 N silněji, než se opírá do horní
stěny, která jeblíž u hladiny. Proto voda vytlačuje ponořenou kostku nahoru silou l0N.
Všimněte si, že výsledná nadlehčovací síla má stejnou velikost, jakou působí zemská
gravitace na ,,Archimedovu kostku". Čemu říkáme ,,Archimedova kostka", napovídá
obrázek.

Obdobný výsledek ukáže i pokus s válcem.

t€UREh= b.č,€ udfAd
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Válec zavěšený na siloměru ponoříme do
vody. Na siloměru poznáme, že voda válec
nadlehčuje. Když do nádoby pod siloměrem
nalejeme vodu, siloměr lkáže původní hod-
noíu. Z toho je vidět, že válec potopený do
vody je nadlehčován stejně velkou silou,
jakou Země přitahuje ,,Archimedův válec".

Když se koupete ve vaně, nadlehčuje
vodní,,Archimedovo tělo".

vás voda stejně silně, jako Země přitahuje bezhlavé

Porovnejte, jak se zvětšuje ,,Archimedův uŤíznutý míč", když
míč noříte víc a yíc pod vodu.

Vodnímu nadlehčování řftáme vztlaková (Archimedova) síla.

Vztlaková síla vytlačující ponořený míč vzhůru je stejně velká
jako gravitační síla, která táhne ,,Archimedův míč" dolů.

Plavání
Voda vždy nadlehčuje předmět, který je do ní potopený. Proč ale skleněná kulička klesá ve
vodě ke dnu, zatímco stejně velký dřevěný korálek se rozběhne vzhůru ke hladině?
Nadlehčuje snad voda skleněnku slaběji než stejně velký dřevěný korálek? ,,Archimedova
kulička", a proto i vztlaková síla se přece pro oba stejně velké předměty neliší. Pokuste se
lysvětlit ruzné chování skleněnky a korálku, když víte, že obě potopené věci jsou ve vodě
stejně nadlehčovány. Nezapomeňte, že na potopené předměty nepůsobí jen Archimedova
síla okolní vody.

O tom, zda předmět klesá ke dnu, nebo se vynořuje k hladině, rozhoduje výsledek
podobného souboje sil, jaký známe ze vzpírání.

Píi vzpírání vzpérač tlačí činku vzhůru, dolů ji táhne Země gravitací.

Pod hladinou voda tlačí předmět vzhůru, dolů ho táhne Země gravitací.

Když předmět plave je souboj těchto sil nerozhodný, Gravitační síla a Archimedova síla
jsou v rovnováze.

Modelujte na větší
dlažební kostce nebo
na krabici tlakové
působení vody. -lři žáci
s4imi dlaněmi budou
tlačit na kostku. Dva
z nich budou z boků
oběma rukama tlačit
stejně, třetí rukou zdola
silněji než druhou rukou
shora.

Diskutujte, Iakým
způsobem je možné
zvětšit vztlakovou
Archimedovu sílu např.
u kusu plastelíny
(změnou objemu
,,Archimedovy
plastelíny",
vytvarováním,
zvětšením hustoty
kapaliny - osolením
vody).

Nezkoušejte, prosím,
nikdy, zda žáci umí
reprodukovat uvedené
formulace, ale utvrzujte
představu Archimedova
tělesa. Na konkrétních
příkladech je nechte
odhadovat velikosti
vztlakouý,ch sil.
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Cílo4i poznatek:

představa o íunkci
vodovodu.

Představa o íungování
čističky odpadních vod.

Představa o fungování
úpravny pitné vody.

Navštivte podle
možnosti úpravnu nebo
čistírnu vody.

Vodárna
Vodu nepotřebujeme jen k pití a vaíení, k mytí a praní. Hlavními odběrateli vody jsou
prumysl a zemědělství. Rozvinutější státy proto také mají větší spotřebu vody. Ani u nás
uŽ vodní prameny zdaleka nestačí spotřebě, a proto musí být ve většině měst doplňovány
nebo úplně nahrazeny velkými úpravnami povrchové vody na pitnou vodu.

Obvykle se upravuje voda odebíraná z menších přehradních nádrží. Ikdyž je okolí každé
nádrže, zekteré se odebírá voda k úpravě, přísně chráněno před znečisťováním, není vodu
možné přímo používat. Práci úpravny přehledně znázorňuje obrázek.

Schéma úpravny vody

Ve vodě, kterou čerpá úpravna z nádrže, už nejsou větší a těžší nečistoty. Ty se usadily
u dna spoleČně s většinou mrtvých bakterií. Další jemnější nečistoty odfiltrují vrstvy štěrku
a písku, které fungují jako jemný cednft. Aby se voda zbavila posledních zbytků bakterií
a choroboplodných zárodků, dezinfikuje se nakonec chlorem, Tím končí zákJadní úprava
povrchové, tzv. měkké vody. Měkká voda je vhodná pro prumysl i k zavlažování
v zemědělství. K pití a přípravě pokrmů není nejlepší. Je v ní rozpuštěno, ve srovnání se
studniČní vodou, jen nepatrné množství soli, procházející z hornin, po ktených studniční
voda pod zemí stéká. Proto nám taková voda příliš nechutná,.a kupujeme si minerálky či
pramenitou vodu v láhvích.

Možnájste si všimli velkých stříbrných koulí na muří nožce, které ční nad krajinou. Jsou
to nádrže s pitnou vodou, ze kterych vodovodní potrubí zásobuje celé okolí. Dokážete
vysvětlit, proč jsou zásobnfty vody tak vysoko?

Spotřeba vody
Množství vody, které každý den v pruměru spotřebujeme, není malé. Podzemní pramenitá
voda už dávno na zásobování vodou nestačí, a proto je třeba zejména ve městech používat
i upravenou vodu z íek a nádrží. Taková úprava není vůbec jednoduchá, ani levná. Proto
nebudeme vodou zbytečně plýtvat.
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Na obrázku je přehledně zachycena
pruměrná denní spotřeba vody
v běžné evropské domácnosti. Zajímá
vás, kolik vody spotřebujete u vás
doma? pokud máte doma vodoměr,
měřte a zapisujte každý den, alespoň
po dobu jednoho týdne, spotřebu
vody ve vaší domácnosti a zachyťte ji
do diagramu podobně jako Ivo. Vy-
počítejte podobně jako on pruměrnou
týdenní spotřebu vody na jednoho
člena vaší rodiny. Zjistěte, kolik pla-
títe za 1 m3 spotřebované vody a ko-
lik korun tedy každý z vás přibližně
vydá měsíčně za vodu.

Čistiera odpadních vod
Odpadní vodou z domácností, továren i zemědělských podniků jsme udělali z většiny našich
řek stoky. Obnovit čistotu řek nám pomáhají čističky odpadních vod.

biologické
čištění

Čistička odpadních vod

xSpinavá voda se čistí v několika stupních. Nejprve se odstraní hrubé nečistoty. Pak jsou na
řadě jemnější nečistoty, které se nechají usazovat na dně nádrží. Nejjemnější plovoucí
a rozpuštěné nečistoty odstraňují mikroorganismy, K tomu potřebují r,zduch, který do vody
vhání čerpadla. S nečistotami, které dosud odolaly. si poradí chemie. Kromě čisté vody jsou
r,ýsledkem práce čističek i kaly, které je možné využít jako hrrojil a.

prohlédněte si
společně se žáky školní
vodoměr.
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Cílové poznatky:

Vzduch zaujímá objem.

l když vzduch nevidíme,
můžeme zkoumat
p@evy jeho existence.
Místo, které zauiímá
vzduch, nemůže sdílet
i voda.

Necháme žáky hledat
a popisovat projevy
existence vzduchu,

V této úvodní kapitole
neupozorňujeme na
rozdíly ve stlačitelnosti
vody a vzduchu, pokud
si jich žáci sami
nevslmnou.

I když vzduch ne-
vidíme, ani necí-
tíme jeho vůni
nebo chuť, tlačí do
nás, když se ve-
zeme na plachetni-
ci, brzdí nás při
jízdě na kole.
Slouží nám při
hrách, pomáhá při
práci, někdy však
dokáže i škodit.

Co je tedy vzduch
doopravdy?

Vzduch zauiímá místo
Když nasajete z kádinky vodu do injekční stří-
kačky a ucpete otvor stříkačky prstem, nejde píst
zmáčknout ke dnu. Voda mu v tom brání, Když
pokus zopakujete s kádinkou bez vody, nejde
píst střftačky dotlačit ke dnu podobně, jako když
v ní byla voda. Proč nejde píst stlačit ani ted? Co
se opírá zevnitř do pístu?

Podobně jako tlačila na píst voda, i vzduch brání pohybu pístu.

Představte si, že vzduch, který jste nabrali do injekční střftačky, bude najednou viditelný
a bude mít třeba červenou barvu, Jistě byste ho dokázali nakreslit do svého sešitu. Cemu
se bude podobat váš obrázek? Nakreslete vedle jiné věci, které mají stejný tvar, ale jsou ze
dřeva, kovu nebo vody.

Že se vzduch brání i vnikání vody do místa, které má obsazeng, ukazuje jiný pokus. Použijte
baňku uzavřenou gumovou zátkou, ve které bude zapuštěna nálevka a skleněná trubička
s gumovou hadičkou ponořenou koncem do kádinky s vodou. Stiskněte gumovou hadičku,
nalejte vodu do nálevky a pozorujte chování vody. Proč voda nepřetéká do baňky? Uvolněte
stisknutí hadičky a sledujte, co se děje nyní.

Námět pro domácí
pozorování: Popis
a vysvětlení rozdílů při
naplňování láhve
prudkým proudem vody
a tenkým proudem
stéka,iícím po stěně.
Tenký proud nebrání
unikání vzduchu
z láhve.

Voda z první nálevky nemohla
kádinky voda vnikla, protože z

vtékat do bařrky, bránil jí v tom vzduch uvnitř. Do druhé
ní rvtlačila část vzduchu trubičkou.
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Chcete rrmět potopit pod vodu papír tak, aby zústal suchý? Nic jednoduššího. Do sk]enice Pokus múžeme žákům
VtlaČte \us Papíru, aby u dna pevně držel. Pak už jen staěí potopit sklenici otočenou dnem qi1919 ňámqipro
vzhŮru,do větší nádoby s vodou. Po vytažení sklenice z vodý si papír prohlédněte, Dokažete domaci exPeňment,

vysvětlit, proč není namočený? Co nepustilo vodu k papíru?

Casto můžete pozorovat ve vodě nebo
limonádě drobné bublinky vzduchu
nebojiného plynu. Chovají se podobně,
jako kdyby byly skleněné. Pustí na své
místo okolní vodu jen tehdy, když ně-
kam uniknou.

Vzduch mŮŽe někdy zavinit, že ústřední topení na teplou vodu špatně funguje. Teď už
moŽná sami dokáŽete. objevit možnou příčinu. Prohlédněte si tělěso ústřeJního topení.
Najdete na něm odvzdušňování? Navrhněte, jak ho použít k odstranění závady.
OdvzduŠňování NEZKOUŠEJTE, unikající horký vzduch a voda by vás mohly nebezpečně
opařit!

Tam, kde je vzduch, nemůže být nic jiného.

Vzduch zaujímá místo, má objem.

Neviditelný vzduch nebo jiný plyn v nádobě je věc, kterou si ve své fantazti můžeme
Představovat Podobně jako kapalinu nebo něco pevného, protože má řadu podobných
vlastností.

Kolik vzduchu vydechnete?

Do větší nádoby s vodou potopte dnem vzhůru odměrný válec nebo
velkou sklenici naplněnou vodou. Pružnou hadičkou vyfoukněte do
válce co nejvíce vzduchu.Na stěně vyznačte, kolik vzduchu jste
vydechli z plic. Jak změříte, kolik litru jste vydechli, když nemáte
odměrný vá|ec?

Na rozpouštění plynů
v kapalinách v této
úvodní ěásti
neupozorňujeme. Na
případné doLazy žáků
poukazeme l na
rozpouštění cukru
a jiných pevných látek.
Bozpuštěné plyny,
stejně jako rozpuštěné
pevné látky, jsou
prostým okem
nepozorovatelné.

Pokud je ve třídě těleso
teplovodního ústřed-
ního topení, nechte na
něm žáky vyhledat
odvzdušňování. Bývá to
samostatný ventilek na
konci tělesa, nebo
šroubek na regulačním
kohoutu.

Nezkoušejte své žáky,
zda znajítoto
zobecnění nazpaměť
Měli by však umět
uvádět ze své
zkušenosti konkrétní
jevy, které existenci
vzduchu - jako tělesa,
které má svůj objem
- potvrzují.

Práce pod vodou
prohlédněte si obrázek zaíízení,
které se pollžívá při práci na dně
pod vodou v nepříliš velkých
hloubkách. Jmenuje se keson.
Popište, jak vzduch zabraňuje
vnikání vody pod keson. Co by
se stalo, kdybychom přívodní
vzduchový komín na palubě
volně otevřeli?

práce v kesonu
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Cílové poznatky:

Vzduch je stlačiteIný,

Vzduch je pružný.

Návod na zhotovení
modelu vznášedla je
v článku 15. Vznášedlo
je možné i zakoupit
u vý,robce učebních
pomůcek,

Když mačkáte na píst injekční stříkačky a její otvor dobře prstem utěsníte, cítíte, jak vzduch
uvnitř brání vnikání pístu. Když ale silněji zatlačíte, podaří se vám vzduch ve stříkačce
přece jen zmáčknout, podobně jako ocelové pérko. Po uvolnění pístu ho stlačený vzduch
zase vysune. Podobně můžete vyzkoušet pružnost vzduchu i s hustilkou na kolo. Nejdříve
ale odšroubujte hadičku, abyste mohli vypouštěcí otvor lépe utěsnit.

O tom, jak pružný a současně poddajný je vzduch, se můžete přesvědčit i jinak. Nafoukněte
pouťový balonek a stiskněte ho v dlaních. Cítíte,jak se vzduch brání stlačování? Přitlačte
nafouknutý balonek na desku lavice. Co se stane, když ho pustíte?

Skákadlo

Pružnosti vzduchu nevyužíváme jen při svých hrách nebo při sportu. Na vzduchových
poduškách v pneumatikách se vozíme při jízdě na kole, motocyklu i v automobilu.
Vzduchový polštář udrží mohutné vznášedlo stejně dobře nad vodou jako nad pevnou zemí.

\
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55 24. Vzduch neiměkčí polštář
Střička
Připravte si k pokusu zavaíovací sklenici se šroubovacím víčkem, dvě brčka a kousek Dejte žákům k dispozici
plastelíny. Do víčka udělejte dva malé otvory, kterými lze prostrčit brčka, jak ukazuje Pll1Tj:\P9..,l1*
obrázek. Brčka ve víčku áůkladně utěsněte plastekňou, aby kolem nich nemohl unikát }fill,e6{iíi|il P"ffi,Í:
vzduch. Naplňte zavaíovací sklenici asi do poloviny vodou a uzavřete ji víčkem. Foukněte
do brčka, jehož konec je ponořen pod vodou. Co pozorujete? Foukněte nyní do brčka, které
ústí nad vodou. Co vidíte v tomto případě? Vysvětlete pruběh pokusu.

Domácí sřička

Domácí vodárna
Pružnosti stlačeného vzduchu se využívá v zásobnících
malých domácích vodáren. Voda, kterou do zásobnftu
vhání čerpadlo, stlačuje vzduch uzavíený nad hladinou.
Když potom otevřeme vodovodní kohoutek, vzduch
vhání vodu do potrubí jako neviditelný píst.

Najdete kolem sebe další zaíízení,
v nichž se využívá pružnosti vzdu-
chu?

Příklady využití
pružnosti vzduchu:
moderní sportovní obuv
se vzduchovtj,mi
polštáři v podrážce,
vzduchovka, hračky
(skákadla), nafukovací
matrace, zařízení
s pohonem na stlačený
vzduch v autobusech.
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Cílový poznatek:

Kromě vzduchu existují
i jiné neviditelné plyny,
které mají některé
vlastnosti od vzduchu
odlišné. (Oxid uhličitlý
hasí plamen, propan
hoří .,,)

Rozšiřující poznatek:

Oxid uhličitý je těžší
než vzduch, dá se
přelévat.

Hlavním cílem tohoto
a ostatních
experimentů s dalšími
plyny nejsou jednotlivé
dílčí poznatky, ale
vytváření představy
o reálně existujícím
neviditelném objektu
z plynu a možnosti ho
zkoumat a poznávat
jeho vlastnosti,

od žáků proto při
domácí přípravě
nepožadujte biflování
poznatků, ale
jednoduché
experimentování a jeho
popls.

Sodovkový p|yn
Vzduch neru jediný ph,n. se kteým se setkáváme. Děláte si doma sodovku? Jestliže ano,
míl,áte často v ruce malou bombičku se sodovkovým plynem. V chemii se dozvíte, že se
mu říká oxid uhličitý. Vyzkoumejte, čím se sodovkový plyn liší od vzduchu. Připravte si
dvě sklenice od zavařeniny s víčky. Do prázdné láhve na výrobu sodovky vpusťte plyn
z bombičky. Potom plyn opatrně napouštějte do jedné sklenice. Zapalte špejli a pomalu ji
ponořte do obou sklenic. Co pozorujete?

Ve sklenici se vzduchem špejle hoří. Sodovkový
plyn však plamen uhasil.

Zkuste přelít oxid uhličitý do sklenice se vzduchem.
Jak zjistíte, zda se vám to podařilo? Co se stalo se
vzduchem, který byl předtím ve sklenici?

Přelévání plynu
Do džbánu vypusťte ze sifonové láhve bez vody oxid uhličitý. Představte si, že je uvnitř
neviditelná voda, a přelejte ji do sklenice postavené do kuchyňského dřezu. Vyzkoušejte
pomocí zapálené špejle, zda se vám přelití podařilo. Dokážete oxid přelít několikrát tam
a zpét?

Do nádoby postavené v kuchyňském dřezu umístěte na
schůdky tři hoffcí svíčky. Ze sifonové láhve vpouštějte při
stěně co nejpomaleji oxid uhličitý. Představujte si, jak se
nádoba postupně plní neviditelnou tekutinou.

Co svědčí o tom, že oxid opravdu plní nádobu podobně jako voda? Jaké možnosti využití
oxidu uhličitého vás po tomto pokusu napadly?

Oxid uhličitý se používá v hasicích přístrojích.

Do skleněného akvária nebo větší nádoby částečně
zakryté čtvrtkou napusťte pomalu podél stěny oxid
uhličitý. Nad akváriem vyfoukněte bublifukem něko-
lik bublin. Dopadnou všechny na dno. nebo zůstanou
některé plavat na oxidu?
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Propan a butan
Jestliže doma používáte plynový zapalovač, je potřeba ho Čas od Času znovu naplnit,

Hořlavý plyn do zapaloroaEď se jmenuie butan. V nádobce, ve které si ho můžete koupit do

zásoby',j^e iak sttačén, že je kapalný. Butan ve směsi s jiným hořlavým plynem, propanem,

se používá pro přenosné plynové vafiče a hořáky.

Zemní p|yn

Plyn, který proudí do plynových
sporáků v našich kuchyních, pra-

mení v podzemí, kde většinou pro-
vází ropu. Říkáme mu proto zemní
plyn. Poznáte ho podle charakteris-
tického zápachu, protože se do něj

píidává silně páchnoucí látka, aby
prozradila jeho přítomnost.

Přelít zemní plyn, se nepodaří. Je
lehčí než vzduch, a píoto se vznáší
vzhůru.

r"ýstup spalin

přívod plynu

tryska

pojistka plamene

Plynová kamna

l propan je podobně
jako oxid uhličih/, možno
přelévat. Proto s nim
můžeme ve třídě
provést obdobný pokus
jako s oxidem uhličitlim.
Zdroiem propanu le
nádóbka s náhradním
plvnem do zapalovačů.
Oit zapálené š_pejle se
propan v zavarovacl
sklenici vznítí,

Zemním plynem
můžeme naplnit např.
igelitovtý naíukovací
míč, hený předtím
důkladně zbavíme
vzduchu. zemním
plynem z míče pak jdou
vrrfukovat z bubliŤuku
O'trOtiny, které stoupají
vzhůru nebo jím naplnit
mikrotenovou vložku do
koše na odpadky, Kerá
se rovněž vznese. Lze
také předvést, že tento
plyn (na rozdíl od oxidu
uhličitého, propanu
a oxidu dusného) je
možné zachytit do
nádoby, Kerá je dnem
vzhůru. Při prokazování
přítomnosti plynu
(zapálením) použijte
nádobu o malém
obiemu a rukavice.

Šlenaekový p|yn

Ještě s jedním plynem se můžete doma setkat, jestliže

vaše máminka nepřipravuje šlehačku metlou nebo nliré-
rem, ale pomocí bombiček. Bombičky na r-Ýrobu šle-

hačky obŠahují jiný plyn, než bombičky na sodovku,

Štenáeta se štiplavoJ chutí oxidu uhličitého br nám asi

příliš nechutnala. Šlehačkový plyn se jmenuje orid
dusný. Vyzkoušejte, zda se dá přelévat a zďa 1e hořlal (

či nehořlavý.

§
'r"*

Oxid dusný NO.
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Cílové poznatky:

vzduch má hmotnost
(něco váží).
1 metr krychlovtý
vzduchu má hmotnost
1,3 kg.
'l litr vzduchu má
hmotnost 1,3 g.

Porušení rovnováhy
není dáno celkovou
hmotností vzduchu
v naíouknutém míči, ale
jen částí, Kerá je uvnitř
navíc oproti
normálnímutlaku . Je to
důsledek nadnášení
Archimedovou
válakovou silou.

Nafouknutý míč je těžší než splasklý.

Má vzduch hmotnost?
Prohlédněte si pozorně spodní dvojici obrázlru. Až dnes dojdete na konec článku, dokažete
odpovědět na otázku, co je těžší. Cinka, kterou &ží nad hlavou vzpérač, nebo vzduch
v ,,prázdné tffdě" na druhém obrázku?

Rozměrytřídy6x8x4m.

O tom, že vzduch něco váňí, se můžete snadno přesvědčit.
Stačí k tomu i obyčejné kuchyňské váhy, míč na košíkovou
nebo házenou a hustilka. Ukažte, že nahuštěný míč je téžší než
míč vyfouknutý.

vzduch má hmotnost

Hmotnost vzduchu prokáže i jednoduchý pokus s pouťovými
balonky na houpačce ze špejle. Houpačka, která byla s prázd-
nými balonky v rovnováze, se po nafouknutí jednoho z míčků
vychýlí.

kolik váží litr vzduchu
Vzduch stlačený v míči je těžší než nestlačený vzduch, který nás obklopuje. Nejste zvědavi,
kolik váží jeden litr nestlačeného vzduchu? I to můžete zjistit. Stačí k tomu jen citlivé viáhy,
např. takové, které se používají na váňení dopisů. dvě upravené plastové dvoulitrové láhve
od limonády a hustilka. Nejdřív láhei, opatřenou automobilovým ventilkem nahustíme jako
pneumatiku. Potom ji co nejpřesněji zl-ážíme a zaznamenáme si zjištěnou hmotnost. Druhou
láhev naplníme vodou a otočíme vzhůru nohama v nádobě s vodou. Hadičkou pak do ní
vypustíme dva litry vzduchu z nahuštěné láhl,e jako při měření vydechnutého vzduchu.
odlehčenou láhev nakonec znovu ztážíme

Váha činky 250 kg.
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b) l Obě láhve přesně vyvážíme.

Jednu láhev nahustíme vzduchem.
druhou jen uzavřeme.

Láhve opět vyvážíme
pomocí závaží.

Do liáhve naplněné vodou
vypustíme 2 l vzduchu.

Z rozdílu hmotností už snadno vypočítáte, že jeden litr vzduchu má hmotnost o miálo větší
než jeden gram.

Jeden litr nestlačeného vzduchu má hmotnost 1,3 gramu.

1 metr krychlový nestlačeného vzduchu má hmotnost 1,3 kg.

Hustota nestlačeného vzduchu je 1,3 kg/-'.

Všechny plyny nejsou stejně těžké

Z plyni, se kterými jsme se dříve seznámili, jsou oxid uhličitý (sodovkový plyn), propan
(plyn do zapalovačů) a oxid dusný (šlehačkový plyn) těžší než vzduch, zemní plyn je
naopak lehčí než vzduch

kolik váží vzduch ve vaší třídě
Jestliže víte, že 1m3 nestlačeného vzduchu váží přibližně 1 ,3 kg, není obtížné spočítat, kolik
váží vzduch v celé třídě. Stačí jenom zjistit, kolik m3 vzduchu ve tffdě je. Třída, která je
na obrázku, je 6 m široká, 8 m dlouhá ajejí stropje 4 m nad podlahou. Kdyby byl vzduch ve
třídě viditelný, připomínal by ohromnou kostku o objemu I92 m3. Protože má každý mJ
vzduchu hmotnost 1,3 kg, je ho ve třídě přibližně 250 kg. Vzduch ve třídě, která je na
obrázku, je tedy stejně těžký jako činka, se kterou zápolí vzpěrač na druhém obrázku.

Udaje nejsou určené
pro žáky:
hmotnosti 1 litru plynů:
zemní plyn 0,7 g
vzduch 1,39
oxid uhličiný 2,0 g
propan 1,9 g
oxid dusný 1,9 g
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Dokážete podobně spočítat hmot-
nost vzduchu ve vaší třídě?
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Cílové poznatky:
protože má vzduch
hmotnost, je přitahován
Zemí a působí tlakem.

Vzduch netlačíjen
shora dolů, ale i do
stran a zdola nahoru
podobně jako voda.

Torricelliho pokus
s vodou udělejte tak, že
12 m dlouhou
průhlednou hadici
vzduchotěsně na
jednom konci
uzavřenou naplníte
obarvenou vodou.
Potom uzavřený konec
vytahujte na provázku
vzhůru například
schodišťovou šachtou
nebo k oknu ve vyšším
poschodí. Druhý konec
držte otvorem vzhůru,
nebo ho dejte do
kbelíku s vodou.
vzduch vodu udrží
přibližně do v,ýšky
10 m.

Přibližně platí:

Sloupec vody 10 m
vysoký působí tlakem
100000Pa:100kPa: 0,1 MPa.
1Pa:lNnalm2
To, jak je tlak 1 Pa
nepatrný, je vidět
z toho, že jeden litr
vody rovnoměrně
rozlitý na,1 m2 působí
tlakem 10 Pa.

Ukažte žákům, že když
zatlačíte prstem do
blány, prohýbá se při
působení z jedné
strany, ale při tlaku
dvěma prsty proti sobě
nikoliv.

Rozviňte se žáky
diskusi, jak by se
projevilo, kdyby vzduch
netlačil všemi směry,
ale jen shora dolů, jako
například několik na
sebe položených knih.

Podobný pokus lze
provést i s plechovkou
od coca-coly jejíž otvor
před ochlazením
uzavřeme víčkem od
zavařovací láhve
s tenkou těsnící vrstvou
plastelíny.

Vzpěrač vzduch
JestliŽe se chceme sami zvážit, stačí. abychom se na váhy postavili. Proč ale váhy nic
neukazují i když na nich stojí vzduch, o kterém jsme zjistili, že píece něco váží? Budeme
společně hledat odpověd1

Naplňte zkumavku vodou, přiklopte ji
ústřižkem papíru a otočte vzhuru nohama.
Proč voda nevytéká? Co tlačí zespodu na
papít?

Neviditelný vzduch je oním
prstem, který udrŽÍ vodu ve
sklenici. vzduch aie unese mno-
hem víc. Poradí si i s metrovým
sloupcem vody v uzavřené trubi-
ci.

Voda, která sahá do výšky 12 metrů, je už ale nad jeho síly.

Vzduch, který nás obklopuje, tlačí stejně silně jako voda u dna
deset metrů vvsoké trubice.

ProtoŽe ve vzduchu žijeme od svého narození, přivykli jsme jeho tlaku a nepociťujeme ho.
PŮsobení tlaku vzduchu není vidět ani na gumové bláně napnuté na horním otvoru válce,
ani na plechových stěnách kanystru. Vzduch totiž na ně tlačí stejně zvnějšku jako zevnitř,
stejně shora jako zdola. Stačí ale vzduch z válce či kanystru vyčerpat a vnější přetlak
vzduchu ukáže svou sílu.

Pokud nemáte ve škole vývěvu k vyčer-
pání vzducltu, lze vzduch z karrystru čás-
tečně vypudit piárou z vroucí vody. Na dno
kanystru nalejte malé množství vody a po-
stavte ho na plotýnku nebo nad kahan.
Vodu uvedte do bouřlivého varu a potom
kanystr vzduchotěsně uzavřete víčkem
a polejte studenou vodou. Ochlazením se
vodní páry přemění na vodu a přestanou
tlačit zevnitř na stěny kanystru. Tlak vněj-
šítro vzduchu tak nemá protivnfta a ple-
chový kanystr rozmačká, jako by byl z pa-
píru.

3.
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Snad nejznámějším pok-usem, ktery potvrzuje tlak vzduchu, je experiment, kterym německý Čti: Oto Gerik
fyzik Otto Guericke udivoval již v |6. století samotného císaře a říšská knížata. Když ze
dvou velkých k sobě pfitisknutých kovových polokoulí vyčerpal vzduch, drže7 je vnější
vzduch svým tlakem tak pevně u sebe. že je nedokázalo rozírhnout ani 8 páru koní.

ě§gffi'*r§
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Jak můžeme měřit změny tlaku vzduchui
Prohlédněte si pozorně přístroje na měření tlaku vzduchu. Prvním z nich je rtuťový
tlakoměr. Je jistě pohodlnější než desetimetrový vodní tlakoměr, se kterým jste zjišťovali
tlak při svém pokusu.

Rtuťový tlakoměr není dlouhý ani celý metr. Čím je způsobeno, že tlak vzduchu, ktený

udržel desetimetrový sloupec vody, unese jen 0,75 m vysoký sloupec rtuti?

Zatímco 1 litr vody má hmotnost 1 kg, 1 litr rtuti má hmotnost 13,5 kg

Porovnejte, jakou silou tlačí na dno trubice o plošném obsahu 1 cm2 vodní sloupec vysoký
10 m a jakou silou by ve stejné trubici tlačil rtuťový sloupec jen 0,75 m vysoký,

vzduchoprázdná
krabička
(vlnovec)

cílové činnosti:
!..-zacl sl pozorne
prohlédnou různé
tlakoměry, nebo
alespoň jejich obrázky,
budou je popisovat
a vysvětlovat funkci
jejich částí.
Popis činností jen těch
tlakoměrů, které mají
žáci k dispozici.

Vodní sloupec:
objem 1 l
hmotnost 1 kg
síla 10 N

Rtubv,ý sloupec:
objem 0,075l
hmotnost 1 kg
síla 10 N

Aneroid - tlakoměr
obzvláště vhodný pro
sledování změn tlaku
souvisejících
§ pocaslm.

Druhým tlakoměrem se měií tlak z
plechové krabičky, Stupeň prohnutí
na stupnici.

různého prohnutí malé zvlněné
tiakem vzduchu ukazuie ručka

stupnice

převodový mechanismus
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Cílové po?nallíy::,,, ;,,,
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Vzduchovému obalu, který obklopuje celou naši Zemi, řftáme zemská atmosféra. Není to
příliš tlusá pokrývka. Když si představíte naši Zemi zmenšenou na velikost jablka, bude
vzduchová vrstva tenká jako jablečná slupka. Při pohledu z kosmu je ale přesto modrý
vzdušný závoj dobře vidět. Proto si Země zaslouží svoje druhé jméno Modrá planeta.

Neviditelný tenlcý vzduchový kabát dokáže přesto naši Zemi účinně chránit před vychlad-
nutím. Sluneční paprsky, zachycené v atmosféře, ji zahíívají. V noci obráceně zabraňuje
atmosféra rychlému chladnutí zemského povrchu podobně, jako nás peřina chrání před
chladem při spánku.

jak vysoko by tlak vzduchu
udžel vodu v trubici

m

í0

{

Na grafu je znázorlěna pruměmá denní teplota a tlak vzduchu s rostoucí vzdiáleností od
Znmě. Přečtěte z grafu údaje, které přísluší vaší obci, nejvyšší hoře v naší republice (Sněžka
1602 m), nejvyšší hoře světa (Mount Everest 8 M8 m). Jaká je pruměrná teplota a tlak
u hladiny moře?
Dokážete vysvětlit, proč vzduchová pokrývka u wcholů vysokých hor tlačí i hřeje méně
než u hladiny moře?

lfiíe itiky ien číst]údaie
z §íafu.,,Nepožaduiťe,
abý.sižáci,úd?ie , ",,
Pa$atovali! ,: :]] :,,

vrcúa rzduchu, která
zde pňkryrvá Zemí je
tenčía řidší.

€0

40



63 28. Atmosféra Země
Atmosféra nás také ukr,ývá před nebezpečnými ultrafialornými paprs§. Kdyby Země nemé|a
atmosféru, nebyl by na ní ani jeden živý tvor. Všichni jste asi slyšeli o nebezpečí, které pro
naši atmosféru znamená plyn freon ze sprejů, Ten způsobuje děravění naší atmosféry, které
otvírá cestu nebezpečnému ultrafialovému zŇení k povrchu naší Země. Chceme-li píežít,
musíme naši atmosféru chránit před freony i dalšími nečistotami.

Koloběh vody l

J
i;,::lll'1:j:;*,;g : -; :,.

Je v zájmu nás všech, abychom důsledně chránili nejen atmosféru, ale celou pffrodu kolem
nás. Vždyť zdánlivě jednoduché pffrodní procesy, z niclňjeden vidíte na obrázku, jsou
základem života na Modré planetě.

Šrooliv,li účinek íreonů
spočívá v poškozování
vrstvy ozonu
(tříatomové molekuly
kyslíku), kteryi značně
absoóuje ultrafialové
zarenl.

|-

l

l



29. Počasí 64

cílová dovednost:

Umět se podle počasí
vhodně obléknout.

Dojděte s dětmi
k způsobu, jak najít
objektivní údaj, ktený
ovlivňuje zmíněné
pocity - leplotu
vzduchu. a jak ji měřit
(děti mohou sice mluvit
o tom, že bude větší
tepb, aIe mělo by jim
:ý1 jasné, že yzduch
lrde míl vyšší teplotu).
Na většinu
-,asleouiících otázek
-Ě_,l aa ,n€ odpovědj.
:n:,::ž: _.Sa,.] S(cro
-_-_J_ -- ^ .:^ -: lj= t _t ířÁ
l;,",::e jE : "cns :Éry-, 3€o€!Tt.

3,,c siovní učení síly
rěru se používá
Beaufortova stupnice,
častěji však dnes
slyšíte ve zprávách
rychlost větru v m/s.
Rych|ost 10 m/s
znamená značné potíže
s deštníkem, 20 m/s
potíže s chůzí. Při větru,l0 m/s se 5 'C
proievuje jako - 10 'C
za slabého větru. při
silnějším vělru je teplo
od povrchu těla
ntenzivně odnášeno
,,zCuciem. Dojděte
s děřni k funkci
oblečení, roli vrstev
ohřátého vzduchu mezi
vrstvami oblečení
a působení větru.

Každý den ráno, než jdete do školy, se musíte podle počasí rozhodnout, co si vzít na sebe.
Kromě jiného záIeží také na tom, je-li venku teplo nebo zima, jestli tam fouká vítr, jestli
prší nebo sněží, Jak poznáte, je-li venku teplo nebo zima? Co to vlastně znamená?
Porovnejte, co si oblečeíe, když maminka v létě řekne: ,,Dnes je tam nějaká zima," a co si
vezmete, když v zimě řekne: ,,Tam je dnes nějaké teplo"? Jak se o teple nebo zimě vyjadřují
hiasatelé v rozhlasu nebo v televizi při předpovědi počasí?

Jistě jste se shodli, že o tom, bude-li niám teplo nebo zima, rozhoduje především teplota.
iMožná máte na okně teploměr. Zkuste si zaznamenávat po několik dní pruběh teploty
během dne. I bez toho však asi umíte odpovědět na následující otázky: Kdy je v pruběhu
dne obvykle nejtepleji, kdy nejchladněji? Pozná se na teploměru, že fouká vítr? Pozná se
na teploměru, že svítí sluníčko? Pamatujete si, jakou teplotu ukazoval teploměr při velkých
vedrech (velkých mrazech)?

_{si jste odpověděli, že na teploměru se vítr nepozná. A přesto je vám ve větru větší zima
než pŤi bezvětří! Jak vůbec funguje oblečení?

Co ještě rozumíme pod slovem počasí? Jak odpovídáme na otázky ,,Jaké jste měli počasí
na dovolené", atd.? Co všechno slyšíte a vidíte při předpovědi počasí? Všimněte si, že
součástí zptávy o počasí je obvykle i zpráva o znečištění ovzduší.

Zkuste sami doplnit následující tabulku.

Jak se ,,počasí měří"? Podívejte se na obrázek budky s měřicími přístroji.

Projev počasí Jak je
pro

důležitý
mne?

Jak se měří nebo
jak se popisuje?

teplota radí, jak moc se navléknout ,)

vítr radí, co si vzít na sebe,
mohu-li pouštět draka )

? radí, mám-li si vzít pláštěnku ,|

} radí, mám-li si vzít sluneční br"ýle ?

,| ,| tlakoměr

Meteorologická budka



65
:J:'!jiia]j;{jř.a ::$'.]Ť:i-:3l.:"]:sji]:iil:a:':Ť::;]':

Již několikrát jsme se zmínili o předpovědi počasí v rádiu nebo televizi. Založte si alespoň
na týden sázkovou kancelář, která bude srovnávat předpovědi z rozhlasu nebo televize,
předpovědi vašich rodičů nebo kamarádů a skutečné počasí. Kdo byl nejúspěšnější? Slyšeli
jste už nějakou pranostiku? Víte, kdy má svátek Medard?

Synoptická mapa (denní pozorování)

29. Počasí

Družicový snímek Evropy

Na horním obrázku (synoptické mapě) jsou zaznamenána měření meteorologů
na zemském povrchu, na dolním pohled z dnňice (z archívu Českého
hydrometeorologického ústavu v Praze).



30. Porovnáváme a měříme teplotu 66
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Cílové poznatky:

Roáahování
a smršbvání lálek při
změně teploty.

Použití teploměru |e
omezeno rozsahem
teplotní stupnice.

0'C ... leplota tání
ledu,
100'c ... teplota
varu vody.

cílové dovednosti:

Umět měřit teplotu
teploměrem.

Při porovnáváníteplot
předmětů dotykem
dbáme na to, aby se
děti nedolikaly
předmětů příliš
horhých. Například
topných těles parního
vytápění, rozsvícené
žárovky, plonýnky
vařiče apod.

Porovnejte rukou, co je teplejší: okenní tabulka, topné těleso, vodovodní kohoutek nebo
deska stolu. Zapište do sešitu pořadí předmětů podle toho, jak se vám zdqí teplé.

Teplotu vnímáme zcela samozřejmě. Dokážeme rozlišit, co je teplejší a co je studenější. Je
ale naše ruka spolehlivým teploměrem?

Vezměte tři stejné nádobky. Do
jedné z nich dejte studenou vo-
du, do druhé vlažnou a do třetí
velmi teplou. Dejte prst jedné
ruky do nádoby se studenou
vodou a současně prst druhé
ruky do nádoby s velmi teplou
vodou. po chvfli vložte oba
prsty současně do nádobky
s vlažnou vodou. Jakou teplotu
hlásí vaše prsty?

Prsty se hádají! Podle jednoho je teplá, podle druhého studená. Vidíte, že vaše prsty nejsou
dostatečně spolehlivým teploměrem.

Existují lepší teploměry. Co můžeme k mě-
ření teploty využít?

Uzavřenou velkou plastovou láhev od limo-
nády polejte studenou vodou. Co pozoruje-
te? Potom ji polejte horkou vodou. Co
vidíte nyní?

Láhev ve studené vodě splaskne, v horké se
nafoukne.

Jiný teploměr můžete zhotovit ze skleněné láhve. Naplňte ji vrchovatě studenou vodou. Pak
vezměte brčko a obalte ho uprostřed plastelínou. Vsuňte brčko do láhve a utěsněte ho
v hrdle plastelínovou zátkou. Dejte láhev do horké vody a pozorujte hladinu vody v brčku.

voda se v láhvi zahííváním roztáhla a zaěala
z brčka vytékat.
Podobně jako u vzduchu a vody i u pevných látek
způsobí zahíátí roztažení a ochlazení smrštění.
Most je v zimě kratší než v létě, a musí proto být
uložen na válečcích.

Most s dilataění spárou

\-\_,-,)t- a

t

'a
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67 30. Porovnáváme a měříme teptotu
Vidíte, Že most mŮŽe slouŽit jako obří teploměr. Stačilo by napffkiad na konec mostu dátstuPnici a na ní sledovat_změny jeho Oetty. Takový teploměr'si ale za okno nepověsíte.
Běžné teploměry se podobají našemu lahvovému.

Rtuťový teploměr na 
9b,rr|zku 

v mnohém připomíná náš pokus s láhví a brčkem. V jeho
baňce není voda, ale rtuť. I. ta se roztahuje nebo smršťuj" p'oat. bploty. Aby pohyb rrtá.ry
v trubiČce bYl co největší, je z baňky vyvedena tenoučtá truuied 6ápita.á).'uiŠto rtuti se
používá také líh.

nejnižší nejnižší
teplota teplota

nměŤená naměŤená
nazemi u nás
_89,2,c _42,2"c

U mostu jako
teploměru
upozorníme na to, že
jeho hmotnosl je tak
veílka, ze se
přizpůsobuje teplotě
okolí velmi pomalu.

pokud se žáci
pozastaví nad tím, že
kapilára je nahoře
uzavřená, wsvětlíme.
že by se rtut nebo líh'
z trubičky odpařovaly
nebo by mohly vytécl.

Demonstrujte
vytvoření Celsiovy
stupnice na sleoém
rtuťovém teploměru.

Teploty tuhnutí a varu
rtuti a lihu, které urču_ií
rozsah použitelnosti
obou teploměrů, jsou
uvedeny V kapitole 18
a na obrázku
teploměru. Rtuťovr'
teploměr má
mimořádně vellqi
rozsah a malou
tepelnou kapacitu.

Na principu kapalných
krystalů.

Například Segerovy
jehlánky,

Pyrometr.

Odporový teploměr,
termistor,
termočlánek.

Stupnice teploměru s někteďmi zajímavými teplotami

TePloměr je jeŠtě třeba opatřit stupnicí. Pan Celsius vymyslel stupnici, kterou si k teploměru
mŮŽ.ete snadno vyrobit. Na kapiláře zakreslíte potohu tla"ainy priiáni ledu a varu voáy. Tuto
vzdálenost rozdělíte na 100 dílku. Každý dílek představuje 1 .C.

Bimetalový tePloměr (bi : dvoj, metal : kov) si snadno uděláte i bez dvou kovů. Nalepte
ProuŽek alobalu (ŠÍřka asi 2 cm a délka asi 10 cm) na stejně velký proužek tenkóho
PruklePového PaPÍru. Vzniklý dvojitý pásek trochu'zakruťtě (napříkla-d nabalením na
lahviČku od léku) do sPirály tak, aby ato-bal byl na vnější straně. Ni ;eden konec pfilepte
na PaPÍr Párátko, za ktere pak budete pásek držet. Nynizahffvejte pásek nad lampóu nóo
vařičem. Co pozorujete?

Pásek se zakrucuje. Při snížení teploty se opět rozvíjí. Sťutečný
bimetalový teploměr je zhotoven ze dvou kóvů, velmi se lišícícír
svou tepelnou roztažností.

o "c 57:8 
]9_

neJvySsl
teplota

naměŤená
na Zemi

Bimetalový teploměr z papíru a ,ilohaju

Existuje však řada dalších jevů, které se dají l,r,užít k měření teplot1,. Napřftlad:
TePloměr, který ukazuje teplotu změnou ban,r nčkterého z políček. na něž je rozdělen.

Teploměr, který tvoří sada látek, které tají pii ruzne tepl.,rtě,

nejvyšší
teplota teplota

naměřená vilu
u nás vody
40,2,c l00"c

p.ť]e ie_iich barvy (například
s}lo,,:n} re sklářských pecích

Teploměr, kterým měříme teplotu žhnoucích piecr:,e;u
žhavých odlitků a výkovků v hutích, l.e rá]ctri::.-:.
a podobně).

Teploměry, které využívají změny elektrickích r las:l,_,si: .":ei,



31 . Jak získáváme tepl o? 68

Již od nepaměti je tep1o pro lidi symbolem bezpečí a pohody. Jako zdroje tePla vYuŽÍvali

předevšíÁ onne. ten r zimě zahŤál, chránil před divokou zvýíí, umoŽňoval uPravit si

bofiavu. Třete o sebe ruce dlaněmi. Cítíte,jak se dlaně zahřívajÍ? Nyní zkuste třít o sebe

blaně jen 1ehce. Cítíte stejný, odpor proti pohybu rukou? Zahíívalí se dlaně stejně, kdYŽ je

k sobě silněji přitlačujeme?

Tak jako se zahřívají při tření o sebe naše dlaně, tak dokrázal pravěký Člověk třením dvou

dřev rozdělat oheň.

Zápalky
prohlédněte si zápalku a škrtátko krabičky odzápalek. Je hlavička zápalky apovrchŠkrtátka

hladký nebo drsný? Zkuste pomalu smýknout hlavičkou zápaLky po krabiČce mimo Škrtátko.
pak só o oÉž pókuste s hiavičkou ná šk táttu. Cítíte nějaký rozdíl? Nyní zkuste zapáIit

zápalku mimo škrtátko. Daří se to? A teď na škrtátku. To je rozdfl! Pozorujte, co se se

zápalkou dále děje.

Bez tření mezi hlavičkou a škrtátkem bychom zápa|ku nezapálili, Nic vŠak není tak

jednoduché, jak se zdá na první pohled. Zkuste škrtnout zápalkou o jemný smirkwÝ papír,

Ni"z v zápaíkácn funguje ještě chemie. Červený fosfor ze škrt{tka pomůže snadněji zapá|it

hlavičku zápalky zahíátou třením.

vidíme, že z šení mezi hlavič-
kou a škrtátkem získáme teplo,
které je potřebné pro vznícení
silně zápalné hlavičky. Jejím
vzplanutím získáme dostatečné
teplo k tomu, aby tenké dřívko
zápalky bezpečně hořelo. A tak
to může pokračovat dál. Od
dřívka zápa|ky se nevznítí polín-
ko, ale papír nebo malá tříska
ano. Pak užzačnou hořet silnější
polena, od polen trámy, od ...
pak užje nutno volat 150 - ha-

siče. (Hlaste kdo volá, odkud
volá, kde hoří, co hoří ...) TŇže
pozor|! Stačí malý pohyb zápa|-

kou po škrtátku a správné pořadí
hořlavých věcí a hoří.

Za slunečného počasí zápalky ani nepotřebujete. Stačí r,ám lupa,

Zkuste si to. Zapálíte snadněji bílý nebo zac,ernčn!- papír? Pojlme Se, na_to p_odívat

podrobněji. poloite vedle sebe na sluncem o:r ětlenou plochu dva teploměry. spičku
jednoho polepte bílým papírkem. Špičku druhéhtl polepte černým papírkem. Porovnejte po

několika minutách oUeieptoty. Pokus muzete udčlat i pod silnou žárovkou stolní lampy,

Cílové poznatky:
Některé způsoby vzni-
ku a přenosu tepla.
cílové dovednosti:
Zatopit v kamnech.

Budeme používat
slovo teplo tak, jak se
používá v běžném
iazyce, tj. jednak ve
rnj,znamu veličiny
kvantitativně charak-
terizujícítepelnou
rnj,měnu, jednak ve
významu íormy vnitřní
energie, Teprve tehdy,
ažžáci budou schopni
pochopit, čím se Mo
dva vliznamy liší bude
možno opravit pojem
teplo ve druhém
vyznamu pojmem
vnitřní energie.

Rozdělávání ohně
pomocí rotujícího
dřívka nebo pomocí
křesadel ie založeno
na tření dvou těles.
Musíte bfi však
šikovní a ještě se
nadřete. Pohodlněji to
dokážete pomocí
kolíku upnutého do
vrtačky, kteryi opřete
do iiného prkénka,

Při pokusech se
zápalkami dbáme na
to, aby děti neměly na
stole šnadno zápalné
předměty.

Zdůrazněte, že při
rozdělávání ohně |e
třeba začínat malými
a snadno zápalnými
předměty (papír,
třísky...). Můžete se
dětízeptat, zda a proč
lépe hoří zmuchlaný
pápír než složený ve
vrstvách (přístup
kvslíku, zahíátí na
zápalnou teplotu),

U tohoto pokusu
použijeme žárovku
s vyšším výkonem -
asi 100 W.

o:xJ'
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Jistě jste u táborového ohně
cítili, jak vás oheň prohíívá,
ačkoliv jste od něj dost dale-
ko. Blíž jste se neodvážili,
protože vás již oheň pálil do
tváří. Teplo získané záíením
ze žbavého ohně je větší,
když jsme u něj blíže.

ZáÍení tedy přenáší teplo ze žbavého Slunce i ze žhavého vlákna žárovky. Podobně záff
libovolné teplé předměty (uhlfty v dohoffvajícím ohni, kamna...). Více se zahíívají tmavé
předměty než světlé.

Jak hospodaří Země se slunečním záíením'!

61 000 TW

2

57 000 TW

30 500 TW

25 000 TW

Kolik tepla lidé vyrobí?

0,7 TW - vodní elektr.

odraz
od ovzduší
aZ,emě

ohřátí
oceánů
a moří

ohřev
atmosféry
ohřev

4pTW ropa
3.4 TW uhlí
2.2Tw plyn

Můžete připomenout, že
k hlídání objektů se
použíVají detektory
tepelného záření (PlR)
... zloději laké září.

Přehled slouží k po-
chopení, že většina
energie na zeměkou|i
ppházíze Slunce.
Udaje nejsou určeny
k zapamatování, žáciby
však měli umět
v diagramech číst. Se
žáky apozvanými
ekologichým i aktivisty
z okolí můžete rozvinout
diskusi na téma šetření
energií.

TW : terawatt :
1012 wattů

Z,emě
TW - iaderná elektr.

0,008 TW - geotermální elektr.
0.000 04 TW - sluneční elektr.

350 TW - vítr a vlny

l75 TW - rostliny pro rust

l TW : l000000000000W: 10000000000 stowatových žárovek

Sluneční záření ohřívá zemi, oceátny i vzdušný obal - atmosféru a tak vytváří na naší
planetě uprostřed mrazivého vesmíru celkem pffjemné prostředí k životu, Nerovnoměrné
ohřívání zemského povrchu způsobuje, že od teplejších částí povrchu se vzduch ohřívá více
a stoupá vzhůru, Na jeho místo proudí ve formě r,ětru vzduch chladnější. Vítr také vyvolává
mořské vlny. Z povrchu prohřátých oceánů a moří se voda odpařuje, Z par: se tvoří mraky,
které vítr žene nad pevninu. Z dešťů vznikají řek1, stékající zpět do moff. To vše má na
svědomí sluneční záíení, Jen jeho velmi nepatrnou část ryužijí rostliny na svůj rust. Jejich
růst a odumírání se stále opakuje, stejně jako u zr,řat. která se rostlinami živí. Za miliony
a miliony let se z odumřelých rostlin a živočichú r,l,tvoŤilr zásob1, uhlí, ropy a zemního
plynu, které dnes rychle vyčerpáváme. Za posledru dr ě století lidstvo stačilo z těchto zásob
již spořebovat podstatnou část. Proto dnes musíme nejen hledat jiné zdroje energie, ale také
šetřit s tím, co máme.
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Cílové poznatky:

Teplo se předává
vedgníry, prouděním
a zarenlm,

Předává se vždy
z teplejšího na
chladnější těleso.

Připravte ohřev tak,
abyste mohli stejně
zahřívat dvě kádinky.
Na plynu to např.
znamená použít
plolinku.

Jednu z kádinek
znevý,hodněte
podložením hřebíky.
podložením silně
zmenšíte vedení tepla
do kádinky.

V případě vaření na
plynu jde o vedení
tepla mezi spalinami
a nádobou. Výhody
plynu spočívajív tom,
že koniakt v podstalě
nezáleží na tvaru
nádoby a rovnosti
dna.

Jistě jste Pozorovali maminku pfi vaření. Zamysleli jste se užnad tím, jak teplo z vařiče
cestuje až do polévky?

Dvě stejné nádobky (napřftlad kádinky) naplňte stejným množstvím vody a postavte je
vedle sebe na plotýnku vařiče. Pod jednu z nich dejte tři malé hřebíčky, Nádobka tak zftatí
Přímý dotyk s plotýnkou. Pak zapněte vařič, v každé z nich podržte teploměr a pozorujte,
jak poroste teplota. Občas vodu teploměry promíchejte. Roste teplota v obou naaoutáctr
stejně?

Voda v nádobce, která se přímo dotýkala plotýnky vařiče, se ohffvala rychleji než v druhé
nádobce. Přesvědčili jsme se o tom, že nádobka získává více tepla z plotýnky při přímém
dotyku. Z toho je vidět, jak důležité je pro hospodárné vaření používat na etektriótém vaňči
nádobí s rovným dnem. Je rovné dno nádob stejně důležité při vaření na plynu?

I voda v druhé nádobce se ohřála. Myslíte, že jen teplem vedeným trojicí hřebíčků?

PřibliŽte opatrně ruku nad rozehřátou plotýnku vařiče. Co cítíte? Na okraj rozpá|ené
Plotýnky dejte kousek tenkého papíru. Pozorujte, co se děje s kouřem vzniklýmpostupným
uhelnatěním papírku. Jak to vysvětlíte?

Na dlani cítíme teplo
Kouř proudí ke středu vařiče
a pak stoupá vzhůru.

Vidíte, Že kouř nestoupá vzhůru přímo, ale nejprve zamííí ke středu plotýnky a teprve
Potom vzhŮru. I vzduch se dotýká rozpálené plotýnky, ohffvá se od ní a stoupá vzhuru. Na
jeho místo proudí chladnější vzduch z okolí vařiče a sráží kouř z papírku ke středu plotýnky.
Ohřátý vzduch se cestou vzhůru dotýká nádobky a ohřívá ji. Takto se může proudícím
vzduchem ohřát i nádobka, která se plotýnky vůbec nedotýká. Tento způsob přenosu tepla
je méně Účinný než při přímém dotyku. Navíc neohffváme jen nádobu s vodou, ale i hodně
okolního vzduchu.

U jedné nádobky zača&e svíčkou dno. Obě nádobky naplňte stejným množstvím vody.
Postavte je na plotýnku vedle sebe, obě podložte stejnými hřebíčky a zapněte vařič. Při
ohřívání občas vodu v nádobkách promíchejte. Co ukazují teploměry?

začazené dno

Obě nádobky se ohřívají stejně od hřebíčk-u i od teplého vzduchu, a přesto má voda v nádobce
se zaČeměným dnem vyšší teplotu. Získává teplo z vařiče i neviditelným záíením.

Upozorníme na
souvislost s ohřevem
lmavého a bílého
teploměru žárovkou
a začerněného
a nezačerněného dna
nádobky od plohýnky.
Zde jd.e o sdílenítepla
zarenlm.
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Jak se ohřívá voda uvnitř nádoby?
Při našich pokusech jsme vodu pfi ohřívání míchali, Ze zkušenosti víte, že voda se dokáže
částečně zamíchat §ema.

Skleněnou nádobku z varnébo skla zcela naplňte vodou a dejte na chladnou plotýnku vařiče.
Na dno vhodte několik krystalku manganistanu draselného (hypermanganu).

Krystalky se začnou rozpouštět a obarvovat vodu u dna. Zapneme vařič a po chvíli je vidět,
jak je barvivo unášeno vzhůru zahíátou vodou. Od hladiny se zase vrací dolů ke dnu
a koloběh se opakuje.'Ohřátá voda neustále stoupá k hladině a po ochlazení klesá dolů.
Takovým kolotočem proudění se prohffvá voda v celé nádobě.

Jak se zbavit tepla

Zatím jsme mluvili o pfivádění tepla, napřftlad do hrnce s vodou, do ústředního topení.
Casto ale potřebujeme přebytečné teplo odvádět. Motor auta, televize, vrtačka a elektromo-
tory jsou příklady zaíízení, která by bez odvádění tepla brzy selhala. U chladničky je
odvádění tepla dokoncejejím hlavním úkolem. I pfi chlazení dokážeme vystopovat všechny
tři způsoby přenášení tepla.

Popište, jakým způsobem se odvádí teplo z motoru auta.

Je možné podobně chladit družici nebo raketoplán? Ve vzduchoprázdnu je vyzaíování
jediným použitelným způsobem, jak se družice může zbavit tepla.

chlazení vodou

Motor auta může být
chlazen přímo
vzduchem nebo
prostřednictvím chladicí
kapaliny (nejčastěii
vody), která ochlazuje
motor a sama je
chlazena v chladiči
proudícím vzduchem,

chladič auta

Ralietoplán
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Cílové poznatky:

Píi zahíívánivody na
vařiči teplota vody
může vzrůstat jeň
k teplotě varu.

Při varu se teplota
vody již nemění.

Za normálníhotlaku je
teplota varu vody
10o,c.

Při větším tlaku je
teplota varu vyšší.

při varu se dodávané
teplo spotřebuje na
vypařování vody.

Zadejte před touto
hodinou žákům za
dobrovolný domácí
úkol změřit, za jak
dlouho uvedou do
varu 1l4 litru vody
v malém otevřeném
kastrolku a v tomtéž
kastrolku s pokličkou.
Upozorněte je, ať
požádají o spolupráci
maminku. Výsledky
potom budou
podkladem pro úvodní
diskusi.

Var vody pod
pokličkou snadno
zpozorujeme.
Projevuje se
bubláním, protože při
varu vzniká pára
i uvnitř kapaliny. Před
dosažením teploty
varu vznikala pára jen
na hladině.

Na přeměnu 1 kg
vody 100 "C teplé
v páru je iřeba za
normálního tlaku
2257 RJ tepla.

Upozorněte žáky, že
předávání tepla
z rozpálené plotýnky
vypnutého
elektrického vařiěe lze
využít při vaření
a šetřit tak elektrickou
energii.

VÍme uŽ, jak se teplo dostane z plotýnky vaŤjče až do vody v hrnci. Ale ta doba, než se začne
voda v hrnci vařit! Dá se to nějak urychlit, anlž bychom museli kupovat výkonnější vařič?

Doma jste zjistili, že v nádobě s pokličkou se voda začne vařit dffv. Kam se ztrácelo teplo
z otevřené nádoby? Pojýme vařit ještě jednou. teď si vodu pořádně pohlídráme (ZKOU-
šure JEN s ocispĚťÝrvrl:

- na kádince si označíme výšku hladiny

- Při zahŤÍvání budeme každou minutu měfit a zapisovat teplofu vody, připravíme si na
to tabulku a graf

- zapíšeme si čas, kdy se voda začala vařit.

Vodu nechte vařit ještě asi 5 minut a pak vařič vypněte. Měřte teplotu ještě dalších 5 minut.
Zkontrolujte výšku hladiny a zakreslete do grafu pruběh teploty vody.

28. 3. ,tss+ fo4 6,0
l,I,{,W: +Xžň.,J W
%lnllal

halo.1 23q s Gl e q.ro4,1!L,lg/t4,ls
l5 34 5? 84 .tao.loo loo 4b loo 1oo 93 8+ s2 +8 7+ -

Stoupá teplota vody během celého zahíivání?

Jak se změnil graf ve chvíli, kdy se voda začala vařit?

Kam se ztrácelo teplo z vařiče při varu vody, kdy už teplota vody nestoupala? A kam se
ztratila i část vody? Nesouvisí tyto dvě ztráty navzájem?

Začne voda chladnout okamžitě po vypnutí vařiče?

Teplota vody stoupá, tlokutl nedosáhne bodu varu (100'C).

Při varu se teplota vody nemění a dodávanó ťeplo se spotřetrovává na přeměnu vodl,
v páru.

Po vypnutí vařiče horká plotýnka dále hřeje a předává své teplo nádobě s vodou. Voda na
plotýnce se bude ještě chvíli vařit, na plynu var rychle ustane.
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Voda se vypařuje a odnáší část
tepla již před dosažením varu.
Proto je poklička tak důležitá,
O útěku vodní páry se můžete
kdykoli přesvědčit. Stačí nad
hrncem přidržet chladnou po-
kličku, Vodní pílra na ní zka-
palní a odkapává.

Jak vařit brambory?
Některé hospodyně se domnívají, že čím více voda vře, tím je teplejší a brambory jsou dffve
hotové. Vy jste si však změřili, že při varu teplota zistává stále stejná, ať voda jen spokojeně
bublá, nebo divoce klokotá. Jediný rozdíl je v tom, že po prudkém varu nemusíte vylévat
tolik vřelé vody do dřezu a dáte více vydělat elektrárnám nebo plynárnrám.

Tlakový a íritovací hrnec

Když chceme jídlo uvafit rychleji, potřebujeme zvýšit teplotu, při které vaříme. Udělat to
můžeme dvojím způsobem.

Olej ve fritovacím hrnci je příkladem poživatelné kapaliny, ve které můžeme zahíát
potfaviny až na I90'C. Ani pfi této teplotě olej ještě nevře.

Jiným řešením je tlakový hrnec (papiňrák). Dobře
utěsněná poklička bránípáíe prchat z hrnce. Ta se
tam proto hromadí a roste její tlak. S rostoucím
tlakem roste teplota varu vody nad 100 "C, a tak
teplota v hrnci stoupá. Hrnci zabrání ve výbuchu
ventil, který omezuje tlak práry v hrnci přibližně na
stejném tlaku, jaký má vzduch v pneumatice osob-
ního automobilu. Voda přitom vře při teplotě asi
110 "C. I toto na první pohled nevelké zvýšení
teploty zkrátí dobu vaření na polovinu.

Fritovací hrnec

Prohlédněte si doma papiňák a s

maminky vyzkoušejte, jak funguje.

pojistný ventil

pomoc1
TlakovÝ hrnec
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Cílové poznatky:

Látky, které obsahují
vzduch, hůře vedou
teplo,

Látky s lesklým
světlým povrchem
méně pohlcujítepelné
záŤení.

pokus s ledem dáme
dětem jako možnost
domácího pokusu.

Korigujte chybnou
představu. že kožich
či peřina vyrábějí

lzolační materiály se
casto vyrábějí tak,
aby obsahovaly
vzduch, ktený má
malou tepelnou
vodivost. Aby vzduch
přiohřívání
necirkuloval a nevedl
teplo prouděním, je
v těchto materiálech
uzavřen do malých
komůrek, např.
v molitanu nebo
pěnovém polystyrénu.

Zeptejte se dětí,
z jal<ých materiálů se
dnes stavějí domy.
Pobavte se o iejich
izolačních
schopnostech
v souvislosti se
šetřením energií.
Diskutujte jeden ze
základních
požadavků na obydlí
- aby se v něm
teplota příliš
neměnila, i když
venku je někdy mráz
a jindy vedro.

V kamenných
domech ,ie chladněji
vziměivlétě,
protože kámen hůře
izoluje (v zimě)
a pomaleji se ohřívá
(v létě teplem
zvenku).

Například nejlepší
velikost mezery mezi
skly oken je asi,l6mm. Při menší
mezeře ie již izolující
vrstva příliš tenká
a při větší vzdálenosti
snadno vzduch mezi
skly cirkuluje, Nejlépe
izoIuje vakuum,
a proto se také
vyrábějí okna jako
vakuovaná dvojskla.

Když jste pozorovali, jak cestuje teplo, všimli jste si, že teplu mohou stát v cestě také
překážky (vzduchová mezera mezi plotýnkou a hrncem). Nyní si ukážeme, jak mohou být
takové překážky lžitečné.

Dejte dva stejně velké kousky ledu do plastových pytlftů. Ieden z nich zabalte do koŽichu,
huňatého svetru nebo ho dejte pod peřinu. Druhý nechte ležet volně na stole. Porovnejte,
ve kterém z nich led dříve roztaje.

Led na stole roztaje dříve než led pod přikrývkou.

Dříve roztál led na stole. Jak je to možné? Yždyť svetr nebo peřina přece hřejí.

Co to ale znamená, že |^tíejí? Když se zachumláte pod peřinu, za cíwíIí je vám pod ní pěkně

teplo, i když je v pokoji zima. Peřina brání teplu, které vyrábí vaše tělo, aby uteklo pryČ.
Dáme-li pod peřinu 1ed, peřina naopak píekáží, aby se k němu teplo dostalo. Aby mohl led
rozíát, potřebuje teplo, podobně jako voda potřebuje teplo k tomu, aby se vypařila
(kapitola 33). Dostává-li led skrze peřinu tepla málo, roztává pomalu. ProČ teplo peřinou
špatně prochází?

Prohlédněte si dobře peřinu, kožešinu nebo svetr. Jsou měkké a načechrané. Mezi chlupy,
vlnou či peffm je vzduch, kte4ým teplo obtížně cestuje.

Vhodte suchý kousek cihly a kamene do vody.
Pozorujte, co se děje,

Z clhlry ve vodě unikají malé bublinky vzduchu,
z kamene neuniká nic. Ačkoliv se zdá být cihla tak
jednolitá, obsahuje vzduch. Kámen většinou jednolitý
je a vzduch neobsahuje.

Víte, proč je lepší stavět domy z cihel než
z kamene?

Stěny z cihel brání teplu v cestování. Ka-
mennými stěnami domů se teplu cestuje
lépe. V dobře tepelně izolovaném domě
uŠetříte za topenÍ.

il.
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A jak se bráníme před žárem?

Už jste přikládali do rozpálených kamen? Pálily vás přitom tváŤe? Zkuste svoji tvář
ochránit. Zastiňte ji listem černého papíru. Nejsou-li někde poblíž tozpálená kamna,
použijte silnou žárovku. Cítíte na trári teplo? Pak zaměňte papír za list alobalu. Zjistili jste

nějaký rozdíl?

Za papírem to tak nepálí. Za chvíli ale
ucítíte, jak vás trochu hřeje do tváří,
protože se sám ohíál záíením od žárovky.
Za alobalem necítíte téměř žádné teplo,
protože záíení se od něj odráží jako od
zrcaďla.

Víte, proč má požárnk oblek se stříbřitým
povrchem a uvnitř má vzdušnou tkaninu?

kryt uzávěru
(šálek)

Pro případ nehody v horách nebo dopravni
nehody se hodí stříbřitě lesklá fólie, do které
raněného můžete zabalit, aby neprochladl.

Bílým papírem před
žárovkou proniká
trochu světla, takže
situace není stejná jako
u alobalu, ktenj, světlo
zcela zastíní. Proto je
vhodné použít černý
papír.Zatím
neupozorňujeme na to,
že povrchy, které dobře
zářenípohlcují, jej
zprauidl.a i dobře
vyzaruy.

Při prohlížení vložky do
termosky upozorněte
žáky na ostrou
skleněnou špičku ve
spodníčásti. Tato
špička je zatav_eným .
otvorem po vycerpanl
vzduchu, Jejím
ulomením dojde
k znehodnocení
termosky, protože do
prostoru mezi stěnami
vnikne vzduch.

ochranný
plášť

Prohlédněte si vložku do termosky. Víte proč je stříbřitá a ne
například černá? Co myslíte, že je mezt vnitřní a r nější stěnou
vložky, aby v ní vydržel čaj co nejdéle teplýl Hodí se ter-

moska i k tomu, aby v ní vydrže|a dlouho studená linlonáda?

Na obrázku je průřez vložkou do termoskv. Ur niti >klenčnÝch
stěn je termoska postffbřená a je odtud r-rčerpán lzduch.
Vzduchoprázdnem se ,,prokouše" pouze záiení. ale t., .i zase

.,vyláme zlby" na zrcadle stěn. Vidíte, jakou brnéru \ \ ]l]\ \-
1eli teplu lidé.

vzducho-
prázdná
mezeía
(tepelná
izolace)

i}-
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Cílové poznatky:

Funkce jednotlivt/ch
částí kamen.

Princip úsiředního
vytápění.

Princip slunečního
vytápění.

při zhotovování
trouby z alobalu je
nutno nabalit aspoň
dvě vrstvy, jednak
kvůli tuhosti a jednak
kvůli tepelné izolaci.
pokud některé děti
použijí pro nasávání
plamene do trouby
názvu ,,tah",
nespojujeme jej se
vznikem podtlaku, ale
jako obecnou
vlastnost zahřátého
komína.

Tímto pokusem
chceme ukázat, že
pokud je vzduch
v komínu zahíáIý,
strhává plamen. Proto
krb i kamna správně
íungujíteprve tehdy,
když je komín již
zahíáťý. Pii zálopu
vzduch v komínu
můžeme zahřát
například zapálením
většího kusu papíru
u vstupu do komína.

podstatné části krbu:
sálavý čelní otvor,
sálavá zadní stěna,
rošt, komín. Podstatné
části kamen: plášť
kamen s dvířky na
přikládání a druhými
pro přívod vzduchu
s regulačním otvorem,
rošt, popelník, klapka
do komína a komín.
Diskutujte s dětmi
o íunkci jednotlivých
částí.

Už jste někdy topili v krbu? Většinou asi nebydlíte
na zámku. Nevadí. Uděláme si minikrb se svíč-
kou.

vezměte alobal a naviňte ho ve dvou až třech
vrstvách napřftlad na trubku od vysavače. Vznik-
lou trubici vytvarujte opatrně podle obrázku.

Dejte pňtom pozoí, aby nebyla v ohybu ucpána
ani příliš zúžena. Zapalte svíčku a vnitřek trubice
zahíejte plamenem svíčky, jak vidíte na obrázku.
Asi po deseti sekundách dejte trubici spodním
otvorem vedle plamene svíčky, Pozorujte, co se
s ním děje, Dejte dlaň nad horní otvor komína. Co
Cítíte?

Dokud byla uvnitř komína teplota vzduchu stejná jako všude kolem, plamen svíčky
směřoval nahoru. Jakmile se vzduch uvnitř ohřál a začal proudit komínem, strhával plamen
svíčky s sebou. Tím se v komínu udržovala vyšší teplota a proudění vzduchu. To, že
z komína nahoře vystupuje teplý vzduch, jsme ucítili rukou.

Ucpěte komín nahoře rukou a pozorujte,
co dělá.plamen. Zkuste nyní na okamžik
vzdálit komín od plamene. Pak ho zase
přibližte zpět. Co jste pozorovali?

Jakmile jste ucpali komín nebo ho dali od svíčky, plamen se zase srovnal a plál směrem
vzhůru. Když jste otvor uvolnili nebo komín dali zase zpět, plamen opět zamířil dovnitř.

Vyzkoumali jste, jak funguje komín u krbu nebo u kamen při odvádění spalin. Prohlódněte
si dŮkladně obrázek kamen a pokuste se vysvětlit, k čemu slouží jednotlivé části.
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nádoba pro
přebytď. vodu

Topit v každé místnosti bytu v kamnech je nepohodlné. Nebylo by lepší topit v jedněch
kamnech a přitom mít teplo v celém domě? Víte, jak dopravit teplo od jedněch kamen do
několika místností?

Schéma Ústředního topení

studená voda

Obrázek ukazuje ústřední vytápění v rodinném domě. Stačí topit vjednom kotli a spojit ho
potrubím s topnými tělesy v místnostech. Topná tělesa mají takový tvar, aby se stýkala se
vzduchem co nejvíce. Aby ohřátá voda lépe proudila trubkami z kotle do těles a pak
ocb|azená zpět do kotle, pomáhá se jí někdy vodním čerpadlem. Protože se voda při
ohffvání roztahuje, musí být v okruhu ještě nádoba pro přebytečnou vodu. Jinak by mohl
kotel nebo topná tělesa při ohřátí prasknout.

Prohlédněte si ústřední topení ve vaší třídě. Zjistěte, kterou trubkou k tělesům pťtchází tep|á
voda a kterou odchází ochlazená? Što Uy použít ústřední topení k chlazení v horkých letních
dnech?

Dnes se v některých domech teplo nezískává jen spalováním uhlí, ropy nebo zemního plynu,
ale také ze slunečního záření, Na obrázku vidíte, jak sluneční vytápéní funguje. Je to
podobné jako při vyíápéní pomocí kotle. Ten je tu nahrazen velkými plochými deskami
s černým povrchem, které se slunečním záíením zahŤívají. Umísťují se na střeše pod sklem,
které je chtání před deštěm, větrem a mrazem, ale sluneční záření k nim propustí.

Sluneční kolektory

Sestavte si model slunečního topení podle
obrázku. DtrJežité je, aby v hadičce nebyl
vzduch, ale jen voda. Pak rozsvítíme žétrov-
ku. Občas zméíte teplotu vody v nádobě
u dna, u hladiny a těsně nad koncem horní
hadičky, odkud by měla proudit ohřátá voda.

/

Pokud je to možné,
ukážeme žákům nejen
tělesa ve třídě, ale
ikotel a e;panzní
nádobu. Záci by měli
pochopit, že teplotní
rozdíl u přiváděné
a odváděné vody je
způsoben tím, že voda
předá čiist svého tepla
vzduchu v místnosti.
Ústřední chlazení by
vyžadovalo nahradit
kotel upravenou
chladniěkou nebo do
potrubí čerpat vodu
napí. z potoka.

Slunce vyzáíí na 1 m2
plochy ve vzdálenosti
Země uýkon 1 360 W.
Po prúchodu
atmosférou z toho
zbude asi 1 000 Wm2.
průměrná sluneční
energie, která u nás
dopadne za rok na
plochu 1 m2
orientovanou k jihu
a skloněnou o úhel 45',
je asi 1 000 kwh,
Bohužel v prosinci, kdy
by jí bylo nejvíce třeba,
je energie asi 1Okrá
méně než v červnu.

ploché zasklené
sluneční kolektory
částečně fungují, i když
je zataženo,

K ohřevu modelu je
třeba použít žárovku
o výkonu alespoň
100 W. Protože plocha
hadiěky je malá, je
i výkon modelu
slunečního topení malý
- asi 200 ml o7 "C za
hodinu.

Schéma slunečního vytápění
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Cílové poznatky:

Magnet přitahuje
předměly z oceli.

Magnetické působení
proniká dřevem,
sklem..., je
zeslabeno ocelo4im
plechem.

Každý magnet má
dva póly.

Dva magnety se
přitahují nebo
odpuzují podle toho,
jak jsou vzájemně
orientovány.

Nechte děti jmenovat
další příklady užití
magnetů ze svého
okolí:

chňapky na horké
nádobí, reproduktor,
elektrické motorky
v hračkách,
magnetické šachy.,.

Budujte u dětí
představu
vzájemnosti silového
působení - magnet
přitahuje hřebík, ale
také hřebík přitahuje
magnet.

Vedle děti kzávěru, že
velikost magnelické sí|y
se zmensuJe se
vzdáleností magnetu od
hřebíku.

Které předměty magnet přitahuje?

Dvířka kuchyňské linky nebo ledničky drží zavŤená
díky magnetům.

Orientovat se správně v terénu nám pomáhá buzola,
jejíž součástí je magnetická střelka.

Vezměte si magnet a vyzkoušejte, které předměty z vašeho okolí přitahuje a které ne.

Jistě jste si všimli, že magnet přitáhne hřebft, ažkdyž ho přiblížíme do určité vzdálenosti.
Zjistéte, na jakou vzdálenost přitáhne váš magnet hřebft ruzné velikosti.

Které předměty
magnet pfitahuje?

Síle, kterou magnet hřebík přitahuje, říkáme magnetická síl,a.

Vyzkoušejte, zda také opačně hřebfty či jiné ocelové předměty přitahují magnetickou silou
magnet.

Působí magnetická síla přes píekážkv?
VyzkouŠejte, zda magnet přitahuje sponku i přes papír, dřevo, vodu, prst, plech či další
překážky z různýctt materiálů.

ú
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Která část magnetu přitahuje nejvíce?

Vezměte si špendlfty nebo hřebíčk1, a zkuste,
které části magnetu jich přitáhnou nejr-íce.

Místo hřebíěků lze užít
špendlíky, kancelářské
svorky nebo jiné
ocelové předměty.

Severní pól je občas
označen čeryenou
barvou nebo zakalením
(u magnetky). Barvě
však nelze vždy
důvěřovat, magnet
může být
přemagnetovaný.
Zeptejte se, zda vědí,
z čeho jsou odvozeny
zkratky N, S.
N - north (anglicky),
Nord (německy) sever
S * south (anglicky),
Súd (německy) jih

Koncům magnetu, které přitahují nejsilněji, se

říká póly magnetu. Jeden označujeme jako se-

verní (N). Je to ten, kter,ým se volně pohyblivý
magnet natočí k severu. Druhý pól je jižní (S).

Na magnetech bývají obvykle barevně odlišeny.
Označte severní a jižní pól u svého magnetu.

Jak na sebe působí dva magnety?

Pohrajte si se dvěma magnety. Co .cíííte,
když je k sobě přibližujete ruznými kon-

ci?

Nesouhlasné póly se přitahují, souhlasné

se odpuzují. Přibližujete-li k sobě sou-

hlasnými póly malé magnety, můž.ete

také pocítit, jak se snaží přetočit a přisko-

čit k sobě.

Vyzkoušejte si pokus podle obrázkil.

Působení magnetů se v prvním případě zesiluje, ve druhém zeslabuje.

Jak si vyrobit magnet?
Větší hřebft dejte jedním koncem k hromádce špendlíku. Pak
přitožte k druhému konci hřebftu magnet. Jakou změnu
vidíte? Magnet opět oddalte a sledujte, co se děje.

Hřebft se stal magnetem
magnetu špendlfty chvilku
odpadnou.

a přitáhl špendlfty. Po oddálení
na hřebftu drží a pak postupně

vezměte si znovu hřebík. zkuste,
zda přitahuje špendlí§. Pak ho
několikrát po sobě přejeďte jedním
pólem ma_gneru. Přibližte ho opět

ke špendlíkúm - tentokrát je při-
táhne. 7,e hřebík-u jste r r robili
magnet. Zjistěte. ktery pol je se-

verní a ktery jižní, Or ěie rc chr í-
li, zda hřebrk zu.t.. :.;;:i:;rv,
Za čas magnetisnus :.:e:r; ze.e zesiábne. Řftáme, že hřebík
je dočasným magne:e::. \í:_i:.3i. klery použír,áte k pokusŮm, je

trvalý. To, zdaje m"::":: -:-,:__, ;: ctn'.;,.n(. zá\eží na materiálu,
ze kterého .je r i rol-,c:.,
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Cílové poznatky:

Kolem magnetu
existuje magnetické
pole.

Zemé ie velký magnet.

Směr magnetických sil
určuií siločáry.

Zopakujte s dětmi, jaké
vlastnosti magnetů již
objevily. Zeptejte se,
jak si vysvětlují, že
u sebe magnely drží,
i když nejsou přilepené
či přišroubované.
Dovedte děti
k představě
neviditelných rukou
(prstů, chapadel,
pavoučích nožek), které
jsou v okolí magnetu
a kteryimi se magnety
přitahují či odstrkují.

Děli by měly dojít
k tomu, že siločáry jsou
všude okolo magnetu,
dosahujídost daleko od
něho, jejich fuar závisí
na poloze a tvaru
magnetu, z magnetu
vystupujía zase v něm
končí, jsou různě husté,

Nechte děti malovat
siločáry při různých
postaveních několika
magnetů a ověřit
ulsledek pokusem. Pak
úlohu obraťte.

Uděleite si pokus podle obrázku. Do skle-
něné nádoby dejte vodu. Zmagnetovanou
jehlu zapíchněte do korkové zátky a polo-
žte na vodní hladinu tak, aby se po ní
mohla volně pohybovat.

Ke stěně nádoby přiložte magnet. Jehla se
dá do pohybu, jakoby ji neviditelná ručka
přitahovala k magnetu.

lr!t-***tiO
,i /r-**11 1 4

1i/ll**rr\ii
\ l ř.*r**tl\,,l l

Magnetické siločáry

Pokuste se zjistit, jak se ručky v okolí magnetu natahují. Jak byste
to udělali? Jistě vás napadlo vzít si na pomoc jednu či více
magnetek a sledovat, jak se natáčejí v okolí magnetu.

Ručky můžete zviditelnit i pomocí ocelo-
vých pilin. Položte na magnet pruhlednou
folii nebo papír ajemně ho posypte pilina-
mi. Z pilin se stanou trpasliČÍ magnetky
a srovnají se do určitého obrazce.

Piliny se seřadily a ukazují nám, kudy
vedou neviditelné magnetické siločáry.

Zjistéte,jaký tvar mají siločáry při ruzném
natočení magnetu.

Magnetické pole

Neviditelné ručky - siločáry se natahují na všechny strany od magnetu. Všude, kam
dosáhnou, je magnetické pole.

Zkuste kolem tyčového magnetu vymodelovat tenkým drátkem několik neviditelných
siločar.

Pomocí železných pilin zjistěte, kudy jdou siločáry v okolí dvou magnetŮ, které k sobě
přiblížíme nesouhlasnými póly. Zkuste předpovědět, jak se obrazec zméni, když jeden
magnet otočíme. Pak svou předpověď ověřte pokusem.

lii.

H

&
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Dokážete na magnetech vyznačit zbÝrající póly, jestliže železné piliny vytvořily obrazec
zachycený na obrázku?

Jsou siločáry okolo magnetů. i kdiž tam piliny nejsou?

Zemé je magnet
připravte si misku s vodou, zmagnetovanou jehlu a plátek korku ze Špuntu. Jehlu zapíchněte

dokorku podle obrázku a položte na vodní hladinu. Cvrnkněte několikrát dojehly a sledujte

vždy, do jakého směru se ustálí. Mění se?

Buzolou porovnejte směr, kterym ukazuje střelka, se směrem, do kterého se natáčí jehla.

Proč se střelka buzoly či zmagnetovaná jehla natáčí vždy do jednoho směru?

Je to tím, že naše Zemé je velký magnet. Má tedy také dva magnetické póly. Ty leží poblíž
pólů zemských. Najděte je v atlasu.

Neviditelné siločáry magnetického pole se natahují i okolo naší Země. Namalujte, jak si je

představujete.

Vezměte si buzolu a zkuste s ní pohl bor rt podél žebra ústředního topenÍ. Sledujte, jak se

buzola chová, a pokuste se to vysr,ětlit.

Můžete se pokusit děti
také trochu zmást tím,
že zopakujete Mo
pokusy poblíž nějakého
velkého ocelového
předmětu. Nechte je
pak vysvětlit, proč se
v takovém případě
nemohou na buzolu
spolehnout.

Zeptejte se, zda buzola
funguie dobře v autě.

Severní pól střelky mří
na sever, tedy k jižnímu
pólu zemského
magnetu. Přesto se
tento pól označuje na
mapách (z hlediska
fyziky nesprávně) jako
ševerní magneticlqi pól.
U polohy magnetických
pólů v atlasu blivá
uveden letopočet,
protože se magnetické
póly Země stěhují.

Ocelové předměty,
které jsou dlouho na
jednom místě
V magnetickém poli
Země, se zmagnetují.
siločárv však obecně
nejsou iovnoběžné
s povrchem Země.
Proto jsou např.
radiátor topení, nebo
ocelová zárubeň dveří
zmagnetovány ve
vodorovném i svislém
směru,
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Cílové poznatky:

Plastová tyč se třením
nabíjí.

Elektrický nábol lze
z tyče přenést na llne
předměty.
přítomnost elek-
trického náboje se
projevuje - iiskře-
ním, vychylovarum
staniolu, bliknutím
zářivky, štípnutím.

Existence vodičů
a izolantú.

Náš záměr:

Představa o proje-
vech elektrického
náboje se vytváří
oředtím, než se tento
boiem pro žáky
žaVede. Nechte děti
pozorovat projevy
bleKrického náboje,
nechte ie pojmenovat
,,něco", jak je jim libo,
a používat toto po-
inienování při popisu
'experimentů, Teprve
na závér jim pro-
zrad'te, jaký je dnes
obecně přiiatý název.

Místo trubky od
wsavače můžete ve
škole použít nařezané
novodurové
vodovodní trubky.
proužkv staniolu
nastříhójte na velikost
asi 1 ,5 x 10 cm.

Nechte dále děti, ať
se nabité plechovky
dotknou klíěi -
tentokrát ránu
nedostanou, a vidí
přeskočit jiskru. Pak
Še nabité plechovky
dotkněte zářivkou -
ta blikne. pomocí
zářivkv ukažte, že !e
nábot ha tyči, kterou
plechovku nabíjíme.

Staniol na plechovku
ořioevněte pomocí
kahcelářských svorek
(detail na násl. str,).

Shrňte se žáky,iak
mohou zjistit, že je
plechovka nabitá
(rána, jiskra,
záíivka, proužek).

Nechte děti navrh-
nout, iak by zlistily,
zda sé náboj rozmístí
oo celé plechovce,
hebo ie šoustředěn
na je<Ínom místě
(naoř. ořipevní na
óxrái vicé staniolů).

Nechte žáky vysvětlit,
oroč dáváme pod
blechovku talíř.

a;
š/

plastová trubka

G=?/2

k následujícím pokusům budete potřebovat_plastovou trubku od vysavače, prachovku, nastří_

hané prouž§ staniolu.;;iň; plácnovtu od^okurek nebo zavařovací hmec a kus polystyrénu

nebo talíř. Staniolem míníme l'ibovolnou tenkou hlinftovou fólii, např, od čokolády,

háčky na
zavěšení
staniolu

§§o Fp ^qfuď

prachovka talíř velká plechovka proužky staniolu

Přibližte trubku k proužkům staniolu. Pakji několikrát přetřete prachovkou a znovu přibližte

ke staniolu. Porovneite, co se dělo,

Nejprve proužky klidně |ežely. po přetření trubky hadremk ní líst§ přiskočily, s trubkou

," .ori siato. O6ievilo se na ní ,,něóo", co přitahuje staniol,

Postavte plechovku na talíř. Přetřete Znovu několikrát trubku a pak ji otřete o plechovku,

chvíli to opakujte. put rinu plechovku sáhněte prstem. co ucítíte? podařilo se vám přenést

tajuplné ,,něco" z trubky na plechovku? ,

připevněte na plechovku drátek s proužkem staniolu. opět na ni ,,něco" přeneste, co na to

proužek?

Budeme i dále zkoumat, čím se ,,něco" na plechovce projevuje,

Co udělá vychýlený proužek, dotknete-li se plechovkl,rukou?

Dotýkejte se plechovky různými předmět1,(např. klíče, brčko, tužka) a zjistěte, kdy

vychýlený proužek poklesne a kdy ne,
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Připevnění staniolu na
plechovku

%3

K dalšímu pokusu budete potřebovat dvě plechovky s připevněnými proužky. Postavte obě Žáci mohou opět 
.

na talíř asi metr od sebe. Vyzkoušejte, zda ,,něco" přeběhne z jedné plechovky na druhou. H#?láff'nfi"#''
když je spojíte kovovou tyčí. Sledujte, co se stane. Můžeme položit tyč na plechovky rukou? píécházi a ktenými ne,

m&
Na první plechovce staniol trochu poklesl, na druhé se naopak zvedl. Trochu ,,něčeho"
přeběhlo, plechovky se podělily.

Tomu, co jsme až dosud označovali jako ,,něco", íkají fyzici elektrický náboj. Když ho
přeneseme na plechovku, řekneme, že jsme ji nabili. Předměty, ktenými náboj z plechovky
utekl, jsou vodivé. Ostatní izolují.

Vyzkoušejte, zda je nabitá obrazovka televize. Dokážete vysvětlit, proč se na ní chytá
prach?

Vysvětlete, proč při svlékiání jiskří svetry ze syntetických vláken.

Popište i jiné projevy elektrického náboje, které jste pozorovali.

t

ukažte žákům
elektrometr a nechte je
vysvětlit, iak íunguie.

Dokážete vysvětlit jak funguje elektrometr, kterým můžete zjišťovat, zda je na tyči
eklektrický náboj?
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Cílové poznatky:

Existují dva druhy
eleKrického náboje.
Souhlasné náboje se
odpuzují, opačné
přitahují.

Ve všech předmětech
jsou oba druhy
nábojů,
Elektřina získaná
třením je stejná jako
elekřina v zásuvce,

cílové dovednosti:
Nabíjeníelektro-
statickou indukcí.

Tyč nenívhodné
přiblížit moc blízko,
aby se lístky nenabily
opačným nábojem
díky elektrostatické
indukci.

Nechte děti nejprue
popsat, co při pokusu
sledují (1 - proužek se
zvedne, 2 - proužek
klesne, 3-proužek se
znovu zvedne).

Nechte děti navrhovat,
čím to může btýt způ-
sobeno. Nevysloví.-li
nikdo hypotézu o dvou
druzích náboje, připo-
meňte jim přitahování
a odpuzování dvou
magnetů.

Prosíme vás, abyste
následující vysvětlení
žákům neservírovali,
ale citlivě vedli jejich
úvahy k cíli.
Nabitá trubka (např.
záporně) vsunutá do
plechovky k sobě
přitáhne a dží opaě-
né náboje (kladné)
v materiálu ple-
chovky. Souhlasné
náboje (záporné)
trubka odtlačí na
vnější povrch ple-
chovky a na lístky,
které se vychý|í. Při
dotyku plechovky
rukou volné souhlas-
né náboje utečou pryč
a lístky poklesnou. Po
vy1mutí trubky se po
plechovce rozprostře
náboj, Kený tam zbyl
(opačný, kladný)
a lístky se opět po-
zvednou, Pokus tedy
současně ukazuje, že
v plechovce jsou na
zaétku náboje oba.

Jak jste minule zjistili, že je plechovka nabitá? Viděli jste zvednuté proužky staniolu. To
ale znamená, že je něco odstrkovalo od plechovky.

Odstrkuje proužky i náboj na tyči?

Po okraji plechovky rozmístěte několik drátků se stanioly a nabijte ji. Pomalu přibližujte
nabitou trubku a sledujte, co dělají proužky.

Náboj na tyči a na proužcích se odpuzují.

Mohou se náboje pfitahovat?

Pokuste se nabít plechovku,
obrázků.

aniž byste se jí nabitou trubkou dotkli. Postupujte podle

Nabitou tyč
vsuňte do
plechovky tak,
abyste se jí zevnitř
nedotkli.

Pak tyě vyndejte.

Druhou rukou se
dotkněte plechovky.

Je plechovka nabitá? Co o tom svědčí?

Pomalu přibližujte nabitou trubku a sledujte, co dělají proužky.

Odstrkuje tyč proužky i v tomto případě?

Ne! Náboje na tyči a proužcích se přitahují! Proč?

Třením nabijte skleněnou láhev. Odstrkuje, nebo přitahuje proužky na plechovce? Proč?

Existují dva druhy etektrických nábojri. Říkánre iinr kladné a záporné. Náboj vyro-
bený třením sKLA je KLAdný.
Souhlasné nálroje se odpuzují. Opačrré nábtlje ,se přitahují.

Síle, kterclu se náboje odpuzují či přitahu.ií. se řrlii elektrická síla.
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Pokuste se vysvětlit předchozí pokusy.

Pusťte z kohoutku tenký
k němu nabitou trubku. co
vysVětlit?

Rozhodněte, zda jsou balonky na obrázku
nabity souhlasnými či opačnými náboji.

Vyzkoušejte si a vysvětlete následující pokusy.

Kovovou lyžařskou hůlku zavěste vodorovně na nit tak,
aby se mohla volně otáčet. Přibližte k jejímu konci
nabitou trubku. proč se hůlka začne otáěet?

l
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předvedte a nechte
děti vysvětlit obdobný
pokus. Dvě
odizolované plechovky
postavteasi2mod
sebe a spojte vodivou
tyčí. Do jedné
plechovky vsuňte
nabitou trubku
a nevodir4im
předmětem odstraňte
spojovacítyč. Pak
trubku vyndejte.
Ukažte, že první
plechovka je nabitá
opačně než trubka
a druhá stejně, např.
přiblížením nabité tyče
k proužkům staniolu na
plechovkách (na iedné
se proužek přitáhne, na
druhé odpudí) nebo
přisunutím plechovek
k sobě (proužky se
přitahují).

Trubka přitahuje
opačné náboje na bližší
straně hůlky a odpuzuje
stejné náboje na
odvrácené straně.
Pleváží přitahování
bližších nábojů,
Obdobně je to
u balonku.

Zeptejte se dětí,
změní-li se vý,sledek
pokusu, když tyč bude
nabitá opaěně.

pokusem se zářivkou
ukažte, že statická
elektřina získaná třením
má stejný charakter
jako elektřina, kterou
svítíme. zářivku třete
zespodu, aby byl výboj,
kteryi vzniká v místech
tření, viditelný.

proud vody. Přibližte
se stane? Dokážete to

Je elektřina. Lterou l,rrábíme třením, stejná jako elektřina
v zásuvce?

Dokážete s ní rozsr ítit záiivku? Vyzkoušejte si to. Třete
zářivku suchým hadrem a pozorně sledujte, zda bude blikat.
Pokus dělejte v temlé místnosti,

J

@ď
Zavěste na nit nafouklý balonek. Přibližte k němu
nabitou trubku či pravítko. Co udělá balonek? Vy-
světlete.
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Cílové poznatky:

V okolí nabitých těles je
elektrické pole,

Elekrické pole mapují
siločáry.

Podobně jako
u magnelů budujte
s dětmi představu
neviditelných rukou
natahujících se okolo
nabitých těles.

Do misek je třeba dávat
ricinovli olej, ktený je
nevodivli (stolní olej
obsahujícívodu el.
proud vede).

K nabíjeníelektrod lze
použít indukční
elektriku nebo van de
Graaíův generátor.
Pokus je vhodné
promítat na meotaru.

Dětiby si měly
uvědomit, že siločáry
znázorňujeme opět jen
v rovině a také
elektrody v miskách
,isou vlastně jen plošné
modely těles.

Siločáry v okolí nabité
koule fuoří ,sežka"
- míříod středu na
všechny strany ve
směru poloměrů
(radiusů) do prostoru.
Prolo loto pole
označujeme jako
radiální pole.

K úspěšnému pokusu
je třeba mít umyté,
nenalakované
a nenatužené vlasy.
K nabíjení použijte
indukční elektriku nebo
van de Graaíův
generáor. Před
dotykem zdroj vybijte,
Následující nabíjení
není vůbec cítit. po
nabití je třeba vyčkat
několika sekund před
seskokem
z polystyrénu.

Nechte děti nakreslit,
jak by si představovaly
siločáry mezi
souhlasně nabittými
kroužky,

Předpověd'ověřte
pokusem.

Zopakujte si pokus s nabíjehím plechovky, na které jsou připevněny lístky staniolu. Lístky,
které se nabijí stejně jako plechovka, se zvednou. Jako by se s plechovkou odstrkovaly
neviditelnýma ručkama. Když k lístkum přiblížíte tyč nabitou opačně, vychýlí se směrem
k ní - neviditelné ručky táhnou tentokrát proužky k tyči.

Elektrické siloéáry
Uměli byste zjistit, jak se ručky v okolí nabité plechovky, tyče či jiných nabitých předmětů
natahují?

Můžete to udělat podobně jako u magnetů. Lístek staniolu nebo malou
kuličku pěnového polystyrénu uyažte na tenkou silonovou nit a nabijte
dotykem s plechovkou. Sledujte, jak se vychyluje v blízkém okolí nabité
plechovky. Vychyluje se i uvnitř plechovky?

U magnetŮ se nám podařilo zmapovat neviditelné
magnetické pole ocelovými pilinami. V tomto
případě stejnou roli splní krupice nasypaná v oleji.
Jak to udělat, zachycuje obrázek. V mističce s ole-
jem a krupicí jsou ponořeny kovové plíšky, jejicítž
okolí chceme zkoumat. Nabijeme-li je, zrnka kru-
pice se seřadí a vystopují elektrické pole.

Retízky, do kterých se krupice seřadila, prozrazují, kudy vedou neviditelné elektrické siločáry.

Elektrické pole
Podobně jako se kolem magnetů táhnou magnetické siločáry, trčí kolem nabité plechovky
či tyče do všech stran elektrické sitočáry Všude, kam dosáhnou, je elektrické pole

Pokuste se odhadnout, jak obklopují elektrické siločáry nabitou kouli.

Svou předpověď si můžete ověřit třeba sami na sobě. Postavte se na kus polystyrénu
a nechte se nabít. Pole v okolí vaší hlavy je podobné jako kolem koule. Vlasy prozradí
směry jeho siločar.

Zmka krupice v oleji zviditelní
elektrické siločáry mezi dvěma
opačně nabitými kroužky.
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Na modelu můžeme pomocí krupice zmapo-
vat i elektrické pole mezi mrakem a kostelí-
kem při bouřce. Tam, kde se krupice hroma-
dí, je elektrické pole nejsilnější. Kam nej-
spíše uhodí blesk?

Vysvětlete, proč není vhodné pobíhat při bouřce
po louce nebo se schovávat pod osamělé vysoké
Stromy.

Všimněte si hromosvodů připevněných na střechách domů. Proč jsou spojeny drátem se

zemí'l

Když do nich při bouřce udeří, svede drát elektrický náboj do země, anlž by napáchal
v domě škodu.

Stínění elektrického pole
Zjisti|ijste, že uvnitř nabité plechovky se kulička nevychýlila.
potvrdit, že elektrické pole není uvnitř dutého vodiče.

I pomocí krupice v oleji lze

Proč pfi bouřce nemusíme mít strach, když se vezeme v autě?

Proč na horách ochrání horolezce před bouřkou plechová chatka lépe
než obyčejný stan?

,.ffi!

Musel se obávat bouřkv nríř r ':-.ě:.í]
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Cílové poznatky:

Baterie, vodiče
a spotřebič tvoří
elektrický obvod.

Eleklrický proud
prochází obvodem
kolem dokola.
proud měříme
v ampérech (A), napětí
ve voltech (V).

Je nebezpečné dotýkal
se vodičů připojených
ke zdroji napětí
neznámého nebo
většího než 12Y.

cílové dovednosti:

Sestavit elektrický
obvod,

Požádejte děti, ať si
přinesou jakékoli
baterie, odpovídající
žárovky, kusy drátu
a jiné drobné předměty
(např. lžiěky, špejle,
provázky, tuhy do
Verzatilky atd.),
a pomozte jim
s experimentováním.
Velmi vhodné je hraní si
s konkrétní baterkou
a dráty umožňujícími
zkoumat vodivost
dalších předmětů.
Můžete se vybavit dráty
s banánky nebo také
s přiletovanými
kancelářskými
sponkami.

přineste žákům
libovolnou síťovou
šňůru na vyzkoušení.

zdůraznéle, že
elektrický proud
spotřebičem prochází,
ne že by tam byl
spotřebován. Dobrou
analogií elektrického
obvodu je vodní obvod
s čerpadlem, potrubím
a turbínou, ve kterém
voda cirkuluje.

Aťsi žáci zkusí,že
obyče,iná tuha vede
docela dobře. Doplňte
žákovské
experimentování
ukázkou toho, že
s dokonalejšími
prostředky (citlivým
ampórmetrem) můžete
ukázat vedení proudu
např. také čárou
nakreslenou měkkou
tužkou na papíře,
vodou nebo jen
namocenym
provázkem. Ukažte
také, že vodivost vody
můžete ovlivnit
přihozením trošky
kuchyňské soli.

Pohrajte si s baterií, žárovkou a kusem drátu nebo jinými předměty, o nichž z kapitoly 38
víte, žejsou vodivé. Jak byla žnovka spojena s baterií, když svítila?

Aby nějaký elektrický spotřebič fungoval, musí k němu od zdroje (zásuvky, baterie) vést
dva dráty. Je-li obvod někde přerušen, nic se neděje. K záměrnému přerušování slouží
yypínač. Nezáměrné přerušení napřftlad způsobí, že mamince přestane fungovat žehlička.
Sikovný tatínek odhadne, že jsou přelámané drátky v přívodní šňůře tam, kde se nejvíce
ohýbá. Jak s baterií a žárovkou vyzkoušíte, zda je šňura vadná?

Tak jako píecházel elektrický náboj kovovou tyčí z nabité plechovky na druhou, chodí
elektrický náboj dráty, žárovkou a baterií kolem dokola. Místo, abychom íkali, že obvodem
obíhá elektrický náboj, řftáme, že obvodern teče elektrický proud. Vyzkoušejte znovu,
tentokrát pomocí baterie a žárovky, které látky vedou dobře elektrický proud a kterým má
tedy cenu říkat vodiče.

Ilátkami, které na první pohleil vodiči ne_jstu. nluže procházet slabší elektrický proud.
Napřftlad voda, mokrý ručnft, čára tužkou n; :JFíie sice elektrický proud vedou, mají ale
malou vodivost, takže proud .ie slabý a žítl.. i; nerozsr,ítí, Citlivó přístroje však dokáží
i takový proud změfit.
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Elektrický proud se měří v jednotkách nazvaných podle pana André Ampéra, tedy
v ampórech (značka A). Přístro.i. ktery unrí znrěřit elektrický proud, se pak stěží může
jmenovat jinak než ampérmetr

André Ampěre (l775 - 1836)

Náboj v elektrickém obvodu musí asi něco nutit, aby běhal vodičem a svítil v žárovce, točil
motorkem, hřál v žehličce nebo zvonil ve zvonku. Nutí ho k tomu napřftlad baterie,

Připojte žárovku z kola nejdříve na monočlánek, pak na plochou baterii. Svítí v obou
případech stejně?

Zkoumané zdroje rozsvítily žárovku ruzně - jsou ruzně schopné prohánět náboj obvodem.
O baterii, která umí náboj popohánět lépe, se říká, že má větší napětí. Jistě chápete, že
taková činnost baterii vyčerpává a že se po jisté době vybije. Bliknutí záíivky při dotyku
nabité plechovky ukázalo, že i ona zafungovala na chviličku jako baterie, jejímž druhým
pólem by7a země. Casto můžete potkat druh baterie, jejíž popoháněcí schopnost se dá
obnovit - říká se jí akumulátor.

Napětí své baterie byste mohli měřit srovnáváním s baterií, kterou první vyrobil pan Volta.
Jeho baterie se skládala z článků, a tak byste třeba zjistili, že vaše baterie má napětí tří
Voltových článků. Místo toho říkáme, že baterie má napětí 3 volty.

Fiapčtí se dá také mčřit přístro.|em. ŘíXáfil€ lŤlu voltmetr. Napětí č!ánku, který jako
první vyrobil Volta, jsme si zvolili za t V. Dnešní běžné články mají napětí o něco větší
(okolo 1,5 V), napřftlad plochá baterie obsahuje tři články a má pak napětí 4,5 V. Podívejte
se, jaké napětí mqí Ňzné baterie, jaké akumulátor v autě, na jaké napětí jsou ruzné
elektrické spotřebiče (e to na nich obvykle napsáno).

Dotknete-li se každou rukou jiného
pólu běžné baterie (např. ploché, tuž-
kové, autoakumulátoru), nic nepocítíte.
Je ale krajně nebezpečné dotknout se
pólů zdroje s napětím větším než
zhruba IzY. V béžné zásuvce je
220 Y !!! Dotknete-li se každou rukou
jiného _drátu vedoucího do ní (NE-
ZKOLISET !!!), pocítíte ránu a je z Vás
llnvola. Proto je síťový rozvod kon-
._:i,]\Íln tak. abyste se při normálním
: -_ž,i rhí elektrických zaíízení ne-
:: :-,, .:jt součástí elektrického obvo-
__ S ..,-,::í např. hřebíků do zásuvky
]r:. ( r'_SETl]lr není ovšem nor-

_ --- -. ., nlúže vám v něm za-

André Ampěre -1775

t1 836
pro orientaci můžete
uvést charakteristické
hodnoty proudu pro
různé spotřebiče
v autě: žárovka na
přístrojové desce 0,1 A,
žárovka obrysového
světla 0,3 A, žárovka
světlometu 4 A, rádio
0,2 A, ventilátor 2 A,
startér 50 A.

Alessandro Volta -1745

t1827

Ukažte žákům výběr
různých baterií, změřte
jejich napětí a srovne,jte
je s údajem na nálepce.
Vyjasněte si se žáky
rozdíl mezi článkem
a baterií, upozorněte je
na možnost více či
méně přesného
vyjadřování.
Rozkuchejte například
plochou baterii,
vyzkoumejte, jak jsou
spojeny články
i v jiných bateriích.
Pokuste se zeptat, čím
se asi liší tužková
baterie od tlustého
monočlánku (kterému
se říká buřt). Zkuste
potvrdit správnou
odpověd'jednoduchým
experimentem, při
kterém k tužkové baterii
připojíte několik
paralelně zapojených
žárovek na 1,5 V tak,
aby během vyučovací
hodiny se baterie
stačila vybít. Současně
tentýž počet žárovek
připojte k monočlánku.
proud tekoucí běžnou
žárovičkou může být
asi 150-200 mA, výdrž
baterie si musíte
vyzkoušet (vhodné je
použití akumulátorů,
tužkový mívá kapacitu
500-750 mAh,
monočlánek do 4 Ah,
při rychlém vybíjení
ovšem této hodnoty
nedosáhnete).
Zdůrazněte žákům, jak
snadno se vytvářejí
jednotky pro jakékoli
rozumné íyzikální
veličiny: Ah (proud
x čas) pro vytrva|ost
baterie, tedy vlastně
pro jistou míru energie,
kterou lze z baterie
,,vyždímat".

:]-t
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Cílové poznatky:
Elektricloý proud začíná
téci v ce|ém obvodu
prakticky současně.
Pohybuje-li se náboj
jedním směrem, jde
o stejnosměrný proud.
Pohybuje-li se náboj
sem tam, jde o střídavý
proud.

Nechte déIem zažft
zkušenost, že taková
doba je pro ně nemě-
řitelně malá. Nechte je
diskutovat další mož-
nosti, jak by se projevila
pozorovatelná rychlost
proudu. Připravujte si
půdu pro následující
experiment, ukazující že
rychlost nábojů nemusí
být totožná s rychlostí
šření vzruchu, resp.
změny jejich proudu,

l ted'je to neměřitelně 
r'

malé! Je snad jasné, že
rychlost vlastního tečení
vody hadicíje něco
úplně jiného než rych-
lost šíření informace, že
na konci je otevřený
kohoutek (vám prozra-
díme, že v druhém
přPadě jde o rychlost
zvuku ve vodě).

V případě elektrického
proudu se sice náboj
pohybuje velmi pomalu
(asi 0,1 mm/s v kovu),
ale startovací povel
velmi rychle (rychlostí
šření elektromagnetické
vlny.okolo vodiče, která
nenl o moc mensl nez
rychlost světla, tj.
300 000 km/s). Náboje
se dají do pohybu
v celém obvodu
prakticky současně.

Nemáte-li průhlednou /
hadici, použijte
k uzavření obvodu kus
průhledné trubičky,
napřklad skleněné,
a dožeňte kuličku do
této části obvodu.
Možnou ilustrací
střídavého vodního toku
je houpání vody
v neustálené hadicové
vodováze.

Porad'te dětem, ať rych-
lezahýbalí rukou pod
zářivkou. uvidí několik
postupných poloh ruky.
Máte-li doutnavku,
ukažte dětem, že bliká.
K tomu je nejlépe máv-
nout doutnavkou nebo ji
nechat kývat na přívod-
ních drátech. Pod ovla-
datelností míníme mož-
nost pohodlné změny
napětí a díky tomu
transport na velké
vzdálenosti
s přijatelnými ztrátami.

Iiž víte, že elektrický proud je tok náboje vhodným (takzvaně vodivým) prostředím. Jak
rychle však náboj proudí? Jak se v každém kusu drátu, třeba daleko od baterie, dozví, že
má běžet? Zkuste si změřit ,,rychlost proudu" - stopněte si dobu od zapnutí vypínače do
rozsvícení lampy. Napadá vás jiný způsob měření rychlosti proudu?

Tečení proudu drátem si můžete vyzkoušet na tečení vody hadicí. Připojte na vodovodní
kohoutek hadici dlouhou alespoň několik metru, úplně nejlépe pruhlednou. Stopněte čas,
který uplyne od otevření kohoutku do okamžiku, kdy voda začne střftat z konce hadice.
Zavíete kohoutek a nyní s plnou hadicí změřte dobu od okamžiku nového otevření kohoutku
do doby vystříknutí vody z konce hadice.

Když jsme zjistili, že i ve vzdáleném místě hadice se voda velmi rychle dozví, že má
proudit, můžete ji pěkně komandovat. Vsuňte do hadice s vodou malou kuličku, kterou voda
v hadici může snadno unášet (napřftlad bublinku pěnového polystyrénu). Naplňte vodou
hadici a spojte oba konce trubičkou. Vytvořili jste tak model elektrického obvodu. Nyní
potřebujete vytvořit baterii, která honí elektrický proud kolem dokola. Vezměte si k tomu
váleček (třeba na nudle) a válejte jím hadici tak, abyste popoháněl i vodu stále stejným
směrem. Kulička vám pomáhá vidět pohyb vody. Co když budete válečkem válet tam
a zpět? Poslouchá vás voda s kuličkou, hýbe se sem a tam?

Jestliže ano, pak máte tok vody, který se dá popsat slovy ,,chví!i sem, chr,íli tant"
V elektrickém obvodu se tomu říká střídav{ prrtud

Střídavý proud bude asi podstatně zajímavější než ten, který teče nudně pořád stejným
směrem.V kapitole ,,Buzola pod elektrickým vedením" prozkoumáte, co se děje v okolí
vodiče, kterým teče střídavý elektrický proud ajak se toho dávyužít. Snazší,,ovladatelnost"
střídavého elektrického proudu vedla kjeho rozšíření, takže dnes používáme střídavý proud,
který udělá cyklus sem-tam 50x za vteřinu.

Je to někde vidět? Pozná se napřftlad na žárovce nebo na záíivce, že jí teče střídavý proud?
Jak byste mohli pomocí baterie vyrobit střídavý proud?

_š]
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Uměli byste zjistit, zda nějakým drátem teče elektrický proud z toho, co se děje v jeho
okolí? Pojd'me to zkusit.

Stačí drát a plochá baterie. Aby se rychle nevybíjela, pusťte proud přes žárovku, Drát
umístěte pod kompas. Zapnéíe obvod. Děje se něco s magnetkou?

Dejte drát nad magnetku. Změní se něco? Zaměňíe póly baterie. Jak reaguje magnetka?

Jistě iste zpozorova-
li, že magnetka se
vychýlila. Nemag-
netický drát, kterým
protékal proud, se
choval jako magnet.

Co se stane, když budeme mít drátů několik vedle sebe akdyž poteče proud všemi stejným
směrem? Vyrobte si k tomu věneček z izolovaného drátu namotaného stejným směrem třeba
na sklenici a vyzkoušejte jeho působení na busolu.

Vezměte si teď do ruky malý magnet a zapínejte proud z baterie do věnečku. Cítíte, jak
vám neviditelné ručičky magnetem kroutí?

Zkuste do věnečku pustit střídavý
proud. Jak se to pozná na malém
magnetu v ruce?

Jak se chová magnet pověšený na niti
v blízkosti věnečku s proudem?

Zjisti|i jste, že proud protékající drátovým věnečkem (kterému odborníci řftají cívka)
působí na magnet v okolí. Vypadá to, jako by se v okolí věnečku natahovaly neviditelné
ručičky podobně jako u stálého magnetu. Zkuste je zviditelnit! Není pole cívky, kterou
prochází stejnosměrný proud, dost podobné poli magnetu? Kde jsou póly tohoto cívkového
magnetu? Co se s nimi stane, když obrátíte směr proudu? Co se stane, když omotáte drátem
hřebft a pustíte do drátu elektrický proud?

V okolí cívky s proudem je podobné ma_enetické ptlle jako kolem tyčového magnetu. Při
změně směru proudu se vymění póly ,.cír,kor éhtr meSnetu". Pomocí vodiČe s proudem
můžeme dalším způsobem zmagnetovat hřebík.

Cílové poznatky:

v okolí vodiče
s proudem je
magnetické pole.

Pole cívky s proudem je
podobné poli tyčového
magnetu.

Změna směru proudu
způsobí přepólování
,,cívkového magnetu".

pomozte dětem
s orientací drátu.
Nejlépe uvidí škubnutí,
bude-li drát ve směru
sever-jih. Vyzvěte děti,
ať zkusí dát pod
magnetku zdvojený
drát (takže proud
poteče jedním tam
a druhým zpět).

Magnetické pole
opačlých proudů se
Vyrusl.

Místo improvizovaného
věnečku drátu můžete
dětem ukázat tyto
eíekty zřetelněji
s cívkami z rozkladného
transíormátoru. Pokusy
lze dělat
i s transformátorkem
k autodráze nebo
vláčku. Na to, aby
pocítiIi vrtění magnetu,
staěí několik závitů
cívky, lepší je ovšem
několik desítek. cívku
je nutné připojit jen na
několik sekund (zkrat).
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Cílové poznatky:

Magnet působí na vodič
s proudem
(elektromotor).

Vznik proudu pohybem
magnetu v okolí cívky.
Vznik proudu v cívce
změnou proudu ve
druhé cívce
(transíormátor).

Nechte děti hledat
možné triky, jak
dosáhnout potřebných
otáček motorku (jako
třeba nit namotaná na
ose nebo kladiěce atd.).
Záleží na polaritě,
nesvítí-li dioda, točte na
druhou stranu.

Pohyb magnetu v okolí
věnečku znamená, že
se mění magnetické
pole, Keré věneček
zasahuje - poěet
siločar, které věnečkem
procházejí.

Při hraní s magnety jste zjistili, že magnet přitahuje hřebft a obráceně, hřebft přitahuje
magnet.

Viděli jste, že proud ve vodiči působí na magnet. Vyzkoušejte , zda i magnet působí na vodič
s proudem.

PodrŽte dlouhou smyčku drátu nad magnetem a pusťte do drátu na chvilku proud z baterie.
Vidíte?

PŮsobení magnetů a vodičů s proudem je vzájemné, úplně stejně jako působení dvou magnetů.

Umíme-li dosáhnout toho, že elektrický proud něčím pohne, můžeme proud zaměstnat.
Vyrobte si jednoduchý model elektrického motoru.

Z tenkého měděného drátu si naviňte věneček podle obrázku. Nožem očistěte konce drátu,
ale vŽdy jen po jedné straněl Do kontaktů ploché baterie udělejte záíezy, do kterých
umístíte konce věnečku.

A co když budete hýbat vodičem v poli magnetu? Připojte k věnečku nějaký měřicí přístroj
(nejlépe citlivý ampérmetr) azahýbejte magnetem v okolí věnečku. Nezačne jím téct proud?
Nebo nechte magnet ležet a zabýbejte věnečkem. Objevil se proud i nyní? Máte-li malý
elektrický motorek, připojte ampérmetr k němu a zkuste osičkou motorku rychle točit.

Vzniká proud i tentokrát? Podaří se vám motorkem (v této
funkci se motorku ovšem řftá dynamo) rozsvítit svítivou
diodu?

Pohyb magnetu v okolí r,ěnečku
v něm vzbudí proud.

;

ů
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Otáčí se stejně lehce motorek, když je k němu připojen nějaký ,,spotřebič" (žátovka,
ampérmetr)? Pozná se na obtížnosti šlapání na kole zapnlté světlo? Jestliže ano, pak znovu
jako v mnoha jiných situacích vidíte, že za všechno se musí platit. Jestliže odpovídáte, Že

ne, pak jste šťastní lidé, protože věříte, že jemožné perpetum mobile. Tak Či takvidíte,Že
magnetické a elektrické pole jsou skoro vždy a všude spolu, i když ručičky každého znich
tahají za ruzné věci.

Viděli jste, že věneček, kterým protéká proud, se chová jako magnet. Viděli jste, Že hýbání
magnetu v okolí věnečku v něm vzbudí proud. A co takhle hýbat věnečkem, kterym Protéká
proud, v okolí jiného věnečku, na kte4ý připojíme citlivý ampérmetr?

Vezměte si k tomu místo věnečků dvě po-
řádné cívky. K jedné připojte přes žárovku
baterii, k druhé ampérmetr. Zkoušejte, jak
rozbýbaí proud v obvodu s ampérmetrem.

Můžete např. hýbat některou z cívek. Další
způsoby určitě objevíte sami.

Proud se zdaíilo vybudit tak,žejste zapínali a vypínali obvod krmící první cívku. Abyste
se nemuseli starat o přerušování proudu sami, můžete do první pustit střídavý proud.

I v tomto případě se objeví proud v druhé cívce.

Máte před sebou transformátor. Do jedné jeho cívky pouŠtíte proud, v obvodu s druhou
cívkou se proud objevuje, i když tam není žádný jiný zdroj. Můžete experimentovat dále,

měnit napřftlad počty závltů cívek, nastavovat je do ruzných poloh, strkat do nich ruzné
materiálý atd. Našlo se však dost lidí, kteří si hráli dávno před vámi. Jejich nejdŮležjtějŠÍm

zjištěním bylo, že transformátory umožňují měnit napětí - například jedna cívka mŮŽe být
připojena ke střídavému napětí v zásuvce (obvykle 220 volttt ) a druhá nabízet naPětí
podstatně menší, tíeba 12 voltů. Ale jde to i opačně: v televizoru je pouŽit transformátor
měnící síťové napětí 220Y na napětí několika tisíc voltů, Proto je neodborný výzkum
zapnuté teIevize,životu nebezpečný. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, kde najdete dalŠÍ

transformátory.

Nejlépe je postavit kolo
na řídítka, odpojit drát
od dynama, přiklopit
dynamo ke kolu
a roztočit ho. Připojíte-li
nyní na chvilku světlo,
vidíte, jak dynamo kolo
brzdí mnohem silněji.
Vysvětlete dě[em, co je
perpetum mobile aneb
stroj narušujícízákon
zachování energie a že
z celé dosavadní
zkušenosti lidstva
plyne, že žádný takotný
stroj neexistuje.
ostatně ive světě lidí
platí, že každá legrace
něco stojí.

Ke vzniku proudu vede
kromě vzájemného
pohybu cívek zapínání
a přerušování proudu,
u cívek navlečených na
společné jádro jeho
uzavírání a otvírání.

Při použití střídavého
proudu je samozřejmě
třeba připojit k druhé
cívce ampérmetr na
střídavý proud.

Pravděpodobně poteče
použitou cívk9u dosti
velký proud, Setřte
proto baterii a zapojte ji
jen na krátkou chvíli.

předvedte dětem
íunkci Ruhmkorfíova
transformátoru.
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Povídání o elektrickém obvodu jsme za-
čali hrátkami s bateriemi a žárovkami.
Zkuste si alespoň velmi nedokonalou ba-
terii vyrobit: Dejte do skleničky dva
dráty nebo plíšky z rtuných kovů a za-
lijte je řeba octem, citrónovou šťávou
nebo slanou vodou. Bohužel takovou ba-
terií nerozsvítíte žádnou žárovičku, citli-
vým voltmetrem však její napětí změřit
můžete. Obzvláště dobrá je kombinace
měděného a zinkového plíšku (ze staré
baterie nebo kus pozinkovaného plechu)
s octem. Takový článek má skoro přesně
jeden volt. Uděláte-li si dva, můžete roz-
svítit svítivou diodu. zkuste nahradit
měď uhlftem z bateie. Funguje?

Lepší je koupit si baterii profesionálně vyrobenou. V obchodě vám obvykle nabídnou
baterie ,,obyčejné" a baterie alkalické, které vydrží podstatně více. Zkuste změřit, kolikrát
více alkalické baterie vydrží, a zda se vyplatí je kupovat. Například tak, že si změříte čas,
po který baterka vydržela svítit, nebo počet kazet, které jste ve walkmanu přehráli.

Cí|ové poznatky:

Představy o ceně
energie z baterií.

Nabízené hrátky jsou
blízké lomu, co jsme již
navrhovali v kapitole
Elektrický obvod.

pomozte dětem
s 4ipočtem podle
aktuálních cen
a řekněte jim, kolik
wattů má žárovka, se
kterou experimentují.
Kdyby například plochá
baterie stála ,l0 Kč
a vy jste zjistili, že
s žárovkou
3,5V x 0,3A: 1W
vydržísvítit 8 hodin, pak
1 kwh stojí 1 250 Kč!

Opět dětem pomozte.
Bude-li stát tužkonl,
akumulátor okolo 60 Kč
avydží-li svítit se
žárovkou
1,5V x 0,2:0,3Wtři
hodiny, mávýdrž
0,9 Wh, opakujete-li
nabití a vybití
1 000 krát, můžete
odebrat 0,9 kwh.
Nepočítáte-li s cenou
nabíječky, stojí vás
1 kWh asi
60Kč:0,9:67Kéza
akumulátor. Energie na
nabíjeníje i při uvážení
Zrát okolo 2 kwh, tj.
dnes asi za 3 Kč.
Výsledných 70 Kě za
t kWh připoužití
axumulátoru je
podstatně méně než
,] 250 Kč při nákupu
p ochých baterií.
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Zkuste se však ve specializo-
vaném obchodě zeptat, jaké
mají malé baterie do hodinek,
kalkulaček atd. Sikovný pro-
davač vám nabídne rtuťové.
alkalické, stffbro-zinkové, li-
thiové ... Tyto baterie se liší
kovy, ze ktených jsou vyrobe-
ny, výdrží a samozřejmě také
cenou.

stříbrooxidové
(do hodinek)

§P1130W

lithiové

Rozmyslete si, ve kterych situacích jsou baterie opravdu nezbytné. Ve kterých situacích
naopak mŮŽete pouŽÍt elektrickou energii ze síťového rozvodu, třeba upravenou transformá-
torem a dalŠÍmi součástkami, které jsou v krabičce označované jako síťový zdroj? Kolik
vlastně stojí 1 kWh z baterií?

Asi lacinějším řešením než baterie jsou akumulátory. Akumulátor je baterie, kterou můžete
nejen vybít (vypotřebovat všechnu energii), ale také znovu nabít (obnovit ji). Zjistěte si cenu
např. tuŽkových akumulátorů, vezměte vážné tvrzení, že se dají nabít až 1 000 x, podívejte
se jak dlouho vydrží (e to na nich napsáno). Kolik stojí 1 kWh z ažkových akumulátoru?

Akumulátor pro školní pokusy

Akumulátor je rovněž běžnou součástí auta. Nechte si od
tatínka vysvětlit, jak tam pracuje.
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Jak jste poznali v kapitole o energii, elektrárna nemůže elektrickou energii vyrábět z ničeho,
může jen jiný druh energie měnit na elektrickou. Zkuste vymyslet, které druhy energie by
elektrárna mohla využívat a jak by pracovala. Srovnejte své návrhy s tím, jak se elektrická
energie ve světě dnes vyrábí.
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Diskutujte i zdánlivě
nepraktické návrhy na
produkci energie (např.
malou vodní turbínu
u odtoku z umyvadla),
snažte se však
odhadnout
realizovatelnost
takových návrhů. Ptejte
se také na to, jaké
odpady produkují
jednotlivé způsoby.
Nezapomeňte na
sluneční články, které
asi nespasí lidstvo, ale
jsou přtjemné třeba na
kalkulačce.
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Cílové poznatky:

Elektrická energie se
přenáší z elektrárny při
vysokém napětí.
přibližovat se k vedení
vysokého napětí je
životu nebezpečné.

součásti domácího
rozvodu (hlavní
vypínač, pojistky,
jističe, elektroměr,
zásuvky),

V kapitole 44 jste si zkusili usilovným točením osičkou malého motorku rozsvítit žárovku
nebo svítící diodu, fungovali jste tedy jako elektriárna. Úkolem elektrárny je vyrábět
elektrickou energii a dodávat ji do nejruznějších spotřebičů, kde svítí, hřeje a jinak pracuje.
Elektrickou energii vyrobenou v elektrárně je ještě třeba do vaší zásuvky dopravit, pokud
možno s co nejmenšími ztrátami.

K tomu účelu je vhodné přenášet ji při vysokém napětí. Jistě jste již viděli vedení vysokého
napětí táhnoucí se krajinou. Určitě jste si také všimli výstražných cedulek varujících před
jeho nebezpečím. Přece si tak nebezpečnou věc nepustíte do domu! Poblíž místa určení je
proto transformátor, který napětí sníží až na běžných 220Y domácího rozvodu. Takové
napětíje sice stále nebezpečné, ale při správném zacházení užváš život neohrozí. Na hraní
je to ale stále moc, proto vaše elektrické vláčky a autodráhy jsou napájeny napětím několik
voltů, které vám už neublíží.

Pojdme nyní elektřinu doprovodit při cestě vaším domem. Kabel nebo dráty vedoucí
vzduchem jsou zavedeny nejdříve do skříně, kde je hlavní vypí4ač a pojistky. Dále (zvláště
ve větších domech) vedení pokračuje do jiných skříní, kde jsou vypínače, pojistky
a elektroměry pro jednotlivé byty.

ukažte dětem
elektrický rozvod ve
škole, ukazujte dětem
stále účelné
a bezpečné používání
elektrických přístrojů.
Vysvětlete dětem, kde
a proč jsou výstražné
tabule.

Rozvodna vysokého napětí
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K čemu jsou pojistky? Občas se může stiit něco nepředvídaného a nedobrého, jako tíeba že
tatínek při vrtání díry pro hmoždinku navrtá ve zdi elektrické vedení. V tu chvíli začne
elekřina usilovně pracovat. Navenek se to projevuje tak, že se u vrtáku zajiskří, vedení se
silně zahřívá, možná někde začíná hořet, tatínek asi dostal ránu a mdle leží na zemi, od
pojist§ se očekává, žepozná nenormálně vysoký proud ve vedení a přeruší ho. Vy byste
naopak měli vědět, kde je hlavní vypínač pro váš byt. Vypněte ho dříve, než začnete křísit
tatínka. Přepálené pojistky vyměníte potom společně s ním. Místo pojistek můžete míttzv.
jističe. Toje taková krabička s páčkou, která pracuje podobnějako pojistka. Jen po vypnutí
ji nemusíte měnit, stačí zvednout její páčku a jistič tak znovu zapnout.

O elektroměru jsme již mluvili dffve, ten prostě měří elekrickou energii spotřebovanou ve
vašem bytě.

Vedení uložené ve zdech pak vede elektřinu do zásuvek, přes vypínače ke světlům atd.
Drátyjsou obvykie spojovány v krabicích pod zásuvkami a vypínači. Požádejte tatínka, aby
vám ukázal cesty elektřiny ve vašem bytě. Jistě vám také připomene, na co nemáte sahat,
chcete-li si ještě chvíli hrát na tomto světě. Elektrický rozvod je udělán tak, aby
znemožňoval úraz elektrickým proudem v běžných situacích. K podrobnostem se ještě
mnohokrát vrátíme v následujících ročnících.

Řez ,,domečkem" pro pojistku na íoz-
vodné desce, PřetavíJi se, stačí vyměnit
porcelánovou,,patronu".

ochranný
kryt

Malá pojistka,
schovaná
v některých
spotřebičích

cívka, která zajistí
rychlé vypnutí při zkratu

bimetalový pásek, který
zajistí vypnutí při
dlouhodobém píetížení

Ukažle žákům jak
odpadlý terčík v okénku
signalizuje přepá|enou
pojistku.

Nemáte-li rozebraný
Iistič k dispozici, není-li
vám jasné, jak přesně
pracuje upozorněte
žáky na to, že i tak
běžná věc, může b;ýt
uvnitř docela složitá.

kontakty, které se rozepnou a přeruší přívod proudu
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Cílové poznatky:

světlo se šíří
přímočaře.

V zrcadle je vidět obraz
předmětu,

Na drsných plochách
se světlo rozptyluie.

Žárovička by měla být
několik centimetrů od
dírky v lepence, pokus
ie vhodné dělat
V alespoň trochu
zatemněné třídě. svítili
slunce a máte-li tmavé
rolety, je dírka v roletě
ideálním zdrojem. Ať si
žáci zkusí různé polohy
čtvrtky (kolmo na
paprsek, skoro
rovnoběžně
s paprskem).

Paprsek můžeme vidět
i po cestě v mlze nebo
zaprášeném vzduchu.
To ovšem nevidíme
paprsek sám, ale světlo
odražené od drobných
kapiček mlhy nebo
částeček prachu do
našeho oka.

Nechte děti vyrobit
komoru doma.
pomozte dětem
s takovou orientací
komory na nějaký
světelný zdrq, aby
opravdu něco viděly.
Mohou si pomoci tím,
že přes sebe přehodí
kus tmavé látky jako
staří fotografové, aby
stínítko (pauzovací
papír) pozorovali ve
tmě. Navod'te situaci
tak, aby si žáci vširnli,
jak je obraz převrácen.
Můžete například
pozorovaný zdroj
z jedné strany
zastiňovat, zvolit jako
zdroj svíčku nebo
sluncem osvětlené
okno. čím menší dírku
uděláte, tím ostřejší, ale
temněiší obraz
dostanete.

Souhlasíte s námi, že světlo je především líné? Podívejte se večer z okna na nějakou
vzdálenou lampu. Myslíte si, že sr,ětlo od ní letí přímo k vám, nebo že se po cestě ještě
trochu proletí po okolí? Jistě máte zkušenost, že světlo se šíří přímočaře, že si nikam
nezabíhá (vzpomeňte si například na svícení baterkou).

Nešlo by to nějak prověřit? Co kdybyste prozkoumali, jak se šíří světlo lampy?

Vezměte si baterii se žárovičkou (nebo baterku se sejmutým reflektorem), připravte si jeden
kus lepenky s otvorem asi 2-3 mm a kousek bílé čtvrtky. Nechte svítit žárovičku dírou
v lepence a druhým papírem hledejte, kudy světlo chodí.

Vidíte světelný paprsek za dírkou? Najdete alespoň jeho stopu někde v okolí? Proč paprsek
nevidíte ,,po cestě", ale až tehdy, když do něčeho narazí? Zkuste zachytit stopu paprsku
pomocí čtvrtky.

Světlo, které nedopadá do našeho oka, nevidíme.

Světelný paprsek vidíme tehdy, když na něco (např. na čtvrtku) dopadne a odrazí se do
našeho oka. Když jdete se čtvrtkou od dírky dále a dále, vidíte, že paprsek letí přímo
a nikam nezahýbá.

Zkuste přímočarost paprsků ověřit ještě jinak: Vyrobte si dírkovou komoru. Vezměte si
libovolnou krabici a místo víka nalepte prusvitný papír, nejlépe tzy. pauzovací. Ve dně
krabice udělejte malou dírku. Namiřte pak krabici dírkou na Slunce nebo lampu. Co vidíte?

dírková komora

Vidíte asi temný, ale přesto poznatelný obraz toho, na co vaše dírková komora mííí. Obraz
je ale vzhůru nohama a je vyměněná |evá a pravá strana. Dokázali byste znázomit paprsky
od jednotlivých bodů zdroje napřftlad pomocí špejlí? Z toho jistě dokážete převrácení
obrazu vysvětlit.

I když se světlo šíří přímočaře, umí se dostat i na místa, kam pffmo nemŮže. Svítíte-li večer
stolní lampou v temném pokoji, je osvětlen i strop, i když slaběji. Jak se světlo dostane na
Strop?

ltiÁtňe za to odraz světla od stolu či spíše mnohé odrazy od stolu, stěn a vŠech předmětŮ
v místnosti. Odražené světlo naplní celou místnost.

Odráží se stejně světlo svíčky od bílého papíru, pomačkaného alobalu a od zrcadla? Zkuste
popsat a vysvětlit tento rozdíl! Může se z|ákráIovna zhlížet v listu papíru? Porovnejte, jak
se leskne lak nového auta a auta staršího a nedobře udržovaného, Co znamená vyleštit
nějakou věc do zrcadlového lesku?

L
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Světlo se nejlépe odráží od zrcadla, dokonce v něm vidíme obraz svíčky. Od alobalu se
světlo odráží také dobře, obraz svíčky je však zkroucený nebo rozbitý. Pomačkaný alobal
je něco jako pomačkané zrcadlo nebo mnoho malých různě natočených zrcadel vedle sebe.
Od papíru se světlo sice odráží, žádný obraz svíčky ale vidět není. Jeho drsný povrch
funguje jako spousta nepatrných zrcadélek, které světlo odrážejí do ruzných stran. Ríkáme
tomu, že papír světlo rozptyluje. Tak rozptyluje světlo každý matný povrch. Vyleštit ho
znamená zahladit nerovnosti a srovnat tak malá zrcadé7ka do jedné zrcadlící plochy.

Pojd'me se zblízka podívat, jak se paprsky světla odrážejí od zrcadla. Upevněte malé zrcátko
tak, aby stálo na stole kolmo k jeho desce. Postavte před zrcátko dvě šachové figurky
a podívejte se nad jednou figurkou tak, aby její vršek splýval s obrazem druhé v zrcadle
(podívejte se na obrázek). Tam, kde vidíte vršek druhé figur§, přilepte na zrcadlo jako
značku kuličku plastelíny. Znázorněte nyní pomocí dvou brček ruzné barvy paprsek, který
letěl od vršku druhé figurky k plastelíně, a odražený paprsek letící od značky k figurce
a do vašeho oka. Pokud vám plastelína brčka udrží, můžete se podívat stejným způsobem
znovu. Vidíte kŤíž ze dvou rovných ramen, která v místě křížení mění barvu. Přestavte
trochu figurky a zopakujte pokus, Dokázali byste popsat slovy, jak se světlo na zrcadle
odráží?

Zjistili jste, že dopada-
jící i odražený paprsek
mají stejný sklon od
zrcadla.
Víte, jak vystrčit
zrcáíko za roh zdi,
abyste se nenápadně
podívali za roh? Neu-
děláte si doma podle
obrázku periskop?

Do výřezů zasadte zrcátka, která vám maminka
půjčí ze své kabelky.

pomozte dětem
s uspořádáním pokusu
a s hledáním slovního
vyjádření pozorované
skutečnosti. Netlačte je
do standardní
formulace zákona
odrazu, akceptujte
jakýkoli výstižný popis.

/,.\
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Cílo4i poznatek:

Když paprsek
pŤechází ze vzduchu
do vody nebo
obráceně, láme se.

Dětijistě uvítajívaši
pomoc při
manipulování se
všemi předměty.
Snažte se mít přehled
o tom, zda vidí to, co
vidět mají, a zda to
správně interpretují.

Asi jste si už všimli, že předměty ponořené do vody vypadají nějak divně. Rovná tyč vypadá
jako nalomená v místě, kde prochází hladinou, potok se zdá mělčí, než je atd.

Pojdte tyto podivnosti prozkoumat. Udělejte na papír puntík, dejte na něj sklenku od hořčice
naplněnou po okraj vodou a obkreslete její dno. Pfistavte ke sklence tužku postavenou do
hroudy plastelíny. Dejte tužku tak, abyste puntft, okraj sklenky i hrot tužky viděli přesně
v zákrytu. Vylejte ze sklenky vodu a postavte ji na své místo. Je puntft, okraj sklenky i hrot
tužky stále ještě v zákrytu?

Když ve sklence není voda, puntft přestane být přes tužku vidět. Abyste ho znovu uviděli,
musíte se podívat z větší výšky.

Můžete zkusit ještě něco jiného. Vezměte si kus drátu a ohněte ho tak, aby se po ponoření
do skienky s vodou zdál rovný,

Obkreslete si ohnutý drát do sešitu. Dokázali byste nyní nakreslit, jak jde paprsek od
puntftu do vašeho oka, když je sklenka prázdná a když je naplněná vodou? Domalujte
paprsky do obrázků.

nfin
přiložte teď za kádinku s vodou kus novin
a dívejte se na ně skrz kádinku. Vzdalujte
noviny pomalu od kádinky. Dají se pís-
menka stále dobře číst, nebo se nějak
mění?

Jistě vidíte, že kádinka s vodou rozšiřuje
písmenka ve,, vodorovném směru. Máte
vlastně lupu, jenže funguje jen v jednom
směru. Kdybyste se podívali břichatou baň-
kou s vodou, uviděli byste, že zvětšuje
v obou směrech.
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VŠechny tyto jevy jsou způsobeny tím, že se světlo na hranici vzduchu a vody láme,
Podobně se láme i na hranici mezi vzduchem a sklem, Toho využíváme napřftlad u čoček
do brýlí, lupy, objektivu fotoaparátu a mnoha dalších užitečných věcí. Podívejte se na svět
kolem sebe brylemi yašeho spolužáka nebo vaší babičky. Dokážete popsat, jak se změnil?

Má-li nějaký váš spolužák brýle, budou v nich asi ,,zmenšovací skla". Podíváte-li se jimi
na cokoli, vidíte to menší. Jinak se takovým čočkám řftá rozptylky. Umožňují ostře vidět
na dálku lidem, kteří by jinak dobře viděli jen nablízko. Naopak babička bude mít asi br,ýle
na Čtení se zvětšovacími čočkami (tzv. spojky). Cočky v nich jí umožňují ostře vidět
nablízko.

$brýIe na dá!ku$ +brýle na dálkud +brýle na dáIku$ +brýle na dálku$ $brYle na d

fbrýle na dálkuf +brýle na dálku$ +brý|e na dálku$ $brý!e na dálku$ fbrYle na d

Dívejte se sundanými brýlemi na různě vzdálené písmo!

1Fbrýle na blízko$ $lrYle na blízko$ $brýle na btízko$ $bryle na blízko$ <!b4ile na t
brýle na blízko$ Sbrýle na blízko blízko$ +brýle na blízko$

s|brýle na b|ízko$
brýle na blízkof SbrYle na ízkoS

na blízkoS $brýle na b

f $UrYte na blízko{r
slbrýle na blízko$ brýIe na blízko$ $brýle na b

brýle na blízko$ $brýle na bl bJ!šb b!ízkof *bďIe na blízko$
:tbrýle na bIízko$ $brYle na blízko$ $brýle na blízko$ $lryle na blízko$ $bryle na b

Když jste experimentovali s dírkovou komorou, jistě se vám nelíbilo, jak byl obraz tmavý
a špatně viditelný. Jistě by zesvětlil, kdybyste udělali místo dírky díru. Pokud jste to zkusili,
zjistili jste, že se obraz zcela rozmaza|, takže stejně nebylo nic vidět.

Podržíte-li ve vhodné vzdálenosti před otvorem lupu, objeví se vám na prusvitném papíře
světlý a docela osqý obraz.

Máte-li k dispozici
deskot4i fotoaparát
s matnicí, ukažte ho
dětem iako příklad
zdokonalené dírkové
komory. Podstatné je,
aby viděly obraz na
matnici a všimly si, že
ie stranově i uýškově
převrácený, jak
odpovídá špejlovému
modelu.

Další příklady:
dalekohled,
mikroskop...

lrýle na dálkuf fbrýle na dálkulfi&S.rra dálkuf3|&&na dátku$ Sbrýte na dálku{,-
$brýle na dáIku$ +*;íTŤťRffir;ť:1o""1l*ole na dálkus fbryle na d

lrýle na dálku{ $bryle na dáĚ| +r.ý,.'".:;;-{Éákq..:ill;;;;Salt"4 +brýle na dátku$
*bď!e na dálku # #Ur.9S alr" 4 +r.y,ď u.rŘ Sbrylc ne dákuj{ brýle na dátku <! <lbrúle na d+brý!e na dálku+ +bryř€:]*+ qr.yur brýIl._+břýl. n.dákul? brýle na dátku$ $brýIe na d

lrýle na dálku$ +brýIe na dáku §':#4"dálk.+{ťť:t{Í" dálkuf $brýte na dá!ku{.-

vzpomenete si na další věci, které využívají lom světla čočkami?



49. Fotoaparát a oko 102

Cílovtý poznatek:

Vidět společné
a odlišné rysy
íoioaparátu a oka.

předveďte dětem
íotoaparát, ukažte jim
jednotlivé části.
Ukažte jim, co
znamená zaoslřit
objektiv: Spojkou
vytvořte třeba obraz
okna na papíru,
pohybem spojky
zaostřujte
a rozostřujte obraz,
Ukažte jim na přísťoji
s otevřenou zadní
stěnou, jak íunguje
clona a jak závěrka,
Pokud možno jim
ukažte, že na
exponovaném íilmu
opravdu není nic
vidět, a ukažte, jak
vypadá vyvolaný íilm,
pro jednoduchost
např. diapozitivní.

Jak vlastně poznáte, že světlo někam svítí, anlž byste se tam podívali?

Bude-li světlo dostatečně silné, pocítíte t}eba, že vám zahíívá ruku. Světlo však poznají
i barvy na plakátech nebo látkách, které po delší době na světle vyblednou. I dost slabé
světlo může být zaznamenáno fotografickým filmem. Stopy světla jsou ale ve filmu skryté
a je třeba je zviditelnit vyvoláním. Světlo poznají i speciátní elektronické součástky, které
jsou například ve videokameře.

Pojďme se spolu trochu podrobněji podívat na fotoaparát. Dnešní fotoaparátje vyšlechtěný
následnft dírkové komory. Místo dír§ má složitou soustavu čoček, které se řftá objektiv.
Jeho úlohou je propustit do fotoaparátu dostatek světla a navíc vytvořit ostrý obraz na filmu.
Aby se to podařilo, je třeba nastavit vhodnou vzdálenost objektivu od filmu. Moderní
fotoaparáty se o to často postarají samy. Dále je potřeba pustit na film vhodné množství
světla, které záleží na tom, jak citlivý film používáme. Stará se o to clona, která reguluje
množství světla procházející objektivem, a závěrka, která objektiv jen na chvilku otevírá.
Většina moderních fotopřístrojů dělá i toto automaticky, takže na vás jen zbývá zamííit
a stisknout spouŠť, O vykouzlení fotografií z filmu se můžete postarat sami nebo to svěřit
laboratoři.

blesk automatické

\. zaosřování

Fotoaparáty se neustále vyvíjejí. Proto se nedejte překvapit neobvyklým
tvarem pffstroje na následujícím obrázku.

tlačítko k přepnutí
na plně automatický
provoz

panel pro ovládání
speciálních funkcí

objektiv

objektiv s měnitelnou
ohniskovou vzdáleností
(ZooI§I)

Yíte už, co všechno musíte udělat, když chcete něco vyfotografovat?

Co znamená, že se na něco podíváme? Není to podobné?
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Naše oko můžete dost dobře přirovnat k fotoaparátu. Srovnejte, co mají společné a v čem
se liší.

schéma oka

cévnatka

bělima

čočka

rohovka

duhovka

Oko máte nakresleno na obrázku. Jeho ,,objektiv" se zaostřuje nikoli posunováním, ale tím,
že se čočka deformuje. Místo clony máme duhovku, závěrku nepotřebujeme, protože oko
pracuje pořád. Krytku na objektiv zastupují víčka. Místo filmu jsou však na sítnici citlivé
buňky, které posílají do mozku zprávy o tom, zďa na ně světlo dopadá či ne. Mozek se pak
postará o vyhodnocení těchto zpráv, takže třeba poznáte písmenka této knížky. Stačí Však
nějaká porucha v tomto složitém systému a vidíte špatně nebo vůbec ne. Ztráta zraku
znamená ztrátu nejvydatnějšího zdroje informací o okolním světě, které naše tělo má.

obraz na sítnici oka

Děti by měly dojít
k poznání, že náš zrak
stejně jako íotoaparát
zpracovává to, co
dostane zvnějšku - není
to tak, že by oči vysílaly
paprsky a osahávaly
jimi okolní svět.
Naopak, jsme odkázáni
na paprsky, které
vlétnou do našich očí.

sítnice
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Cílem je srovnat lidské
rozměry a hmotnost
s rozměry
a hmotnostmi vesmíru
a mikrosvěta. při
diskusi raději než
číselné hodnoty
využívejte porovnání
hodnot. Například
prúměr Slunce je 109
krát větší než průměr
země, svěilo se šířítak
rychle, že je za
sekundu na Měsíci
(vzdá|enost jedné
světelné sekundy), za
8 minut na slunci
(vzdálenost
8 světelných minut)
a více než 4 roky letí
k druhé nejbližší
hvězdě (v-zdálenosi
více než 4 světelné
roky).

Model sluneční
soustavy si múžeme
přepočítat pro místní
poměry a řeba
zakres|it do mapy okolí
školy nebo při pohledu
z okna ukázat přibližné
polohy planet. Model již
dále nedoporučujeme
zmenšovai, protože
makové zrnko je to
nejmenší, co ještě
můžeme pouhým okem
vidět a co má
standardní velikost.

Jak by byla v našem modelu vzdálem
Po slunci druhá neibližšl hvězda

ffi%]h
reffi

U některých věcí, které vás obklopují, např. stolu, knihy, kola, můžete zjistitjejich velikost
měřením a jejich hmotnost vážením. U jiných to zatím neumíte. Nedokážete asi zvážit
autobus, ani změřit, jak daleko je Měsíc nebo jak veliké je Slunce. Odborníci to však
dokázali. Podívejte se na tabulku, která ukazuje některé jejich výsledky.

Najdete v ní velikosti a hmotnosti od nejtitěrnějších částic až po největší známé objekty
a vzdálenosti ve vesmíru. Sami vidíte, jak je náš svět rozmanitý.

V přehledu jsou dvě stupnice: na jedné jsou velikosti a vzdálenosti těles, na druhé jsou
hmotnosti. Každý krok dolů představuje hodnotu desetkrát menší, krok nahoru desetkrát
Větší.

Podíváte-li se v noci na oblohu, uvidíte ohromné množství hvězd. Vesmír je ale téměř
prázdný. Nevěříte? Zmenšíme si naši Sluneční soustavu tak, aby Slunce bylo velké jako
kopací míč (20 cm). Tento míč umístíme napřftlad vPraze na Václavské náměstí dole na
Můstku, Obrázek pak ukazuje, jak veliké budou v tomto zmenšení ostatní planety a v jaké
vzdálenosti od kopacího míče budou obíhat. Dovedete si představit Pluto jako zmko máku
ve vzdálenosti 1 km? Druhá nejbližší hvězda (další Slunce) bude od naše ho kopacího míče
ve vzdálenosti 6 400 km! Tedy někde v rovníkové Africe|
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Nakladatelství Scientia, spol. s r. o.,

připravuje na pffští rok vydání dalších dvou titulů znové, netradiČní řady uČebnic

fyziky pro základní a občanskou školu - Fyzika II a Fyzika III.
Druhý a třetí díl stejného autorského kolektivu bude doplňovat,rFyziku kolem

nás.. tak, aby společně plně pokryly rozsah osnov (standardů) ziákladní školy.

I zpracování těchto dflů bude směřovat od popisu konkrétních fyzikálních jevů,

s nimiž se žáci setkávají v denní praxi a které si pak zpffstupní vhodnými pokusy,

k pochopení jejich fyzlká|ní podstaty. Tituly budou doplněny řadou návodů na

domácí experimenty a opět bohatě ilustrovány.

V druhé polovině roku 1995 vydá nakladatelství Scientia, spol. s r. o., také druhý

díl řady učebnic chemie pro základní a občanskou školu _ Los a kol.: ,rChemie
se nebojíme". Učebnice bude obsahově i zpracováním navazovat na titul ,rNebojte
se chemie66 (1. díl řady alternativních učebnic, Scientia, í994) a bude plně

respektovat učební osnovy i standardy rozsahu učiva vydané MŠMT. Výklad
teoretických poznatků bude vycházet z každodenních situací, se kterými se Žáci

běžně setkávají. Nové poznatky budou rozvíjeny především formou jasně popsa-

ného a správně interpretovaného chemického experimentu. Nedflnou souČástí

učebnice budou ekologické a ekonomické údaje, doplňující příslušnou pasáž

výkladu. Titul bude opět bohatě ilustrován,

§\ l/z
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