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Milé paní učitelky a mití páni učitelé,

máte Před sebou druhý díl souboru alternativních učebnic fyziky pro zék\adnia občanskou školu, ktery bude obsahovat učivo
v rozsahu osnov (standardů) zakladní školy. Díly budou celkem čtyři, každý z nich zhruba o rozsahu 50 témat.

První díl měl převažně motivační charakter a směřoval k probuzení zájmu žák.ů o pochopení fyzíkálnich jevů, se kterymi se
setkávají v běŽném Životě. Současně však nabádal k provedení řady experimentů, které umožnily získat vlastní zkušenost
s mnoha fyzikálními jevy, a předkládal jednoduchou interpretaci těchto experimentů.

RozvrŽení látky do dalších tří dílů jsme přizpůsobili koncepci čtyřletého druhého stupně ziákladní školy, tak aby pokrylo roz-
sah osnov (standardů) zákJadni školy. I zpracování těchto dílů bude směřovat od popisu konkrétních fyzlkálnich jevů, s nimiž
se Žáci denně setkávají, a které si dále zpřístupní četnými experimenty, k pochopeníjejich fyzikální podstaty. Objevuje se více
příleŽitostí ke kvantifikaci, postupně se objevují i některé základni kvantitativní vztahy. Zďirazíovány jsou souvislosti jed-
notlivých témat a syntetický pohled na svět.
UČebnice poskytuje víc než dostatečný počet tómat a námětů pro pokusy a přemýšlení o nich, Dává tím učiteli možnost volby
toho, Čemu se bude v dané třídě věnovat podrobněji a co naopak z;úžinebo dokonce vypustí. Bohatství námětů dovolujejed-
nak zaměstnat nadpruměrné žaky, jednak požadovat na podpruměrulých žácich jen skutečně pro život užitečné znalosti. Nad-
pruměrný Žákmiže podrobně prozkoumat mikroskop, podpruměrný by měl umět použít lupu. Rozhodně tedy členění do pa-
desáti témat neznamená,žekažďé téma odpovídá jedné vyučovací hodině a že všechna témata musíte probrat.

Znova připomínáme, že zpracování učebnice umožňuje častější zaíazeniheuristických metod výuky fyzlky aaktivnější účast
ŽakŮ na výuce tím, že budou řešeny problémy, s nimiž se mohou denně setkávat. V rámci těchto učebnic je a bude fyzika bu-
dována jako lŽitečný nástroj a nikoliv jako zjednodušená miniatura nedostupné přírodní vědy vyhrazené jen vědcům uzavíe-
ným ve svých laboratořích, V jazyce učebnic je a bude co možná nejvíce zredukováno použivánikanonizovaných fyzikálních
PojmŮ v béŽném jazyce nepoužívaných či užívaných jen výjimečně. Atgebraické formy vyjadřování fyzikálních vztahů bu-
dou aŽ na výjimky nahrazeny grafickým či slovním vyjádřením. Na rozdíl od většiny současných učebnic je výklad veden ni-
koliv od vypreparovaných laboratorních situací k realitějako aplikaci, ale právě obráceně. Analýzou konkétních situací žáci
směřují k obecnějším fyzikálním poznatkům, které však neztráceji svůj reálný obsah. Součástí textu jsou pro účely domácí
přípravy návody k drobným domácím experimentům, náměty k pozorování a problémové úlohy.

Srovnáte-li svou učitelskou verzi učebnice se žákovskou, vidíte mnohé komentáře a doporučení vytištěné na okraji stránek.
Doufáme, Že vám tato opravdu příruční metodická příručka pomůže při nenásilném vedení žaků k popisu a vysvětlování kon-
krétních pozorování i k přirozenému zobecňování. Nemusíme snad zdůrazňovat, že zobecnění uváděná v některych článcích
jsoujen příklady možných formulací. Jejich reprodukci rozhodně nepožadujte.Totéžplatí o cílových poznatcích.

Vedte děti k tomu, aby jejich sešity byly co nejblíže k deníkům zaznamenávajícím úspěchy (a nezdary) při zkoumání světa.
Při slovním projevu i v sešitech doporučujeme hodnotit:

- popis pozorování (hodnoťte výstižnost, všímavost)

- vYsvětlování pozorovanýchjevů (hodnoťte adekvátnost argumentace, schopnost obhajovat své názory ale také schopnost ne-
chat se přesvědČit o tom, že nejsou správné, hodnoťte fantazti v neznámých situacích a střízlivost při ověřování nápadů)

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

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

- schopnost využívat poznatků k předvídání



Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

spoléháme na hravost a zvídavost dětí ve řídách, do kterych píicházite. Prosíme Vás, vezměte si s sebou několik jednodu-

chych pomůcek, své znalosti a zkušenosti, a především spoustu tolerance kmožnánezvyklým, moŽná neobratným, ale Často

také obdivuhodným slovům, kter,ými budou děti líčit své zážitky ze světa, kterym je budete Provádět. JestliŽe jste si vYbrali

tuto učebnici, puk *" určitě Vaší povaze příčí svazovat dětskou fantaziilpěním na rádoby Přesných Pojmech a magických vě-

tách naučených nazpaměť. Chceme Vám na následujících stránkách tlkázat, že se i o docela sloŽitých jevech dá mluvit nor-

málně.

Milan Rojko, Jiří Dolejší, Jan Kuchař, Dana Mandíková
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, únor 1996
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1. Zkoumáme pohyb
Cílové poznatky
a dovednosti:
Klid, pohyb, tvar
dráhy jsou relativní.
Umět popsat pohyb
a tvar dráhy
z hlediska různých
pozorovatelů. Umět
určovat polohu
pomocí kartézských
souřadnic.

Nechte děti popisovat
dění na obrázku
z hlediska různých
pozorovatelů.
Doveďte ie k tomu, že
klid a pohyb se jeví
z pohledu různých
osob různě a je tedy
třeba vždy udat,
odkud se dívají.

Oficiální termín pro
tvar dráhy je
trajektorie. Můžete ho
dětem říci, ale
nevyžadujte jeho
znalost. Nechte děti
nejprve navrhovat
vlastní názvy pro typy
pohybu.
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podívejte se na obrázek, vžijte se do role pana výpravčího a napište, kdo a co vŠechnoje zya-
šeho pohledu v pohybu a kdo a co naopak v klidu.
Teď se v duchu posadte do jedoucího vlaku. Změní se nějak váš popis situace? Může být auto

jedoucí po silnici vzhledem k vám v klidu?
Jaký bude pohled z kolotoče?

při pohledu z nástupiště je nádražni budova a okolní stromy. vůči vám v klidu; vlak s cestujÍ-

cími a zavazadly sďpohybují. Sedíte-li ve vlaku, vidíte, jaknáďraži, výpravčí i okolní krajina

ubíhají dozadu. Soused na sedačce i kufr nad vámijsou naopak v klidu.
Mluvíme_li o klidu a pohybu, je řeba vždy dodat, odkud se díváme, Popis z pohledu ruzných

osob může být odlišný. Říkáme, že klid a pohyb jsou relativní.

ó{

N[4

Na obrázku je zvýraznéno,
kudy jelo auto. Dokreslete
podobně, po jaké dráze se
pohybuje vlak, sedačka kolo-
toče, pobíhající pes.

Pro mluvení o pohybu se

ujalo několik ustálených ná-
zvů: Podle tvaru drahy se roz-
lišuje pohyb přímočar,ý (vlak,
auto v rovném úseku silnice)
a Kivočaqf (pobíhající pes).

Mezi křivočar,ý pohyb patří i
pohyb po kružnici (sedačka
kolotoče).

B

pohled zhora

\3Píá N
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Neumělí kanoisté na obrázku pádlují kolmo na proud řeky. Zkušení namíří loď trochu proti
proudu. I(teří skončí naproti na břehu a kteří skončí v kopřivách po proudu? proč?

1. Zkoumáme pohyb
Probeňe s dětmi, jak
se jeví pohyb loďky
ze břehu
a nezapomeňte na to,
že pádlování
neumělých kanoistů
se skládá
s prouděním řeky,
takže přistanou o kus
níže po proudu.
Nechte děti samotné
přijít na to, že
profesionál namíří
svou loďtrochu proti
proudu.

7

7
v

!o

it/
=

Ě

se

á-
z-
k,
e)
t).

ii
ka

4
2
?
e
5
6
t
8
9.l0

,1

2
3
+
§
6
?
E
q

40

Hráli jste někdy lodě? Jak udáváte jejich polohu?

VmatematicesemístopísmenuŽívajíinadruhéosečísla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'

- asijiž vite,že sejim říká souřadnice.

KříŽek na obrázku má souřadnice [4,8]. Namalujte kšižky do míst o souřadnicích [3,5], [5,3],
18,2l.

Jak byste urČili polohu petrolejové lampy stojící na stole? Stačí vám k tomu dvě souřadnice?

K určení polohy Kížku na papíru vám stačily dvě sou-
řadnice. K určení polohy lampy na stole potřebujete
souřadnice tň.
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Zopakujte určování
polohy pomocí
kartézských
souřadnic (zahrajte si
např. na začátku
hodiny lodě).

zvolte si ve třídě
souřadný systém
a nechte děti určovat
polohu různých věcí
či osob pomocí
souřadnic, Zeptejte
se, jak by určily
polohu lampy, knížky
na stolku. Dojděte
k tomu, že potřebují
znát ještě uýšku nad
podlahou, tedy třetí
souřadnici.

Zorganizujte hledání
předmětů podle
souřadnic.
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2. Kdy a kde?
cílové dovednosti:
Umět u pomalých
pohybů
zaznamenávat
závislost polohy
objektu na čase,
zapsat údaje do
tabu|ky a vynést graf.
Umět zjistit z grafu
a tabulky různé
informace o pohybu.
Rozlišovat mezi
trajektorií a graíem
wjadřujícím závislost
dráhy či souřadnice
na čase.

Neseženete-li
hlemýždě, běžte
s dětmi na hřiště.
Nasbíre|te kamínky.
Jedno z dětí si pak
vezme do kapsy
kamínky a pohybuje
se po hřišti (domluvte
se, ať střídá pomalou
a rychlou chůzi, běh,
chvíli ať sto|í). Další
z dětí v pravidelných
časouj,ch intervalech
(např. 15 s) tleská.
při každém tlesknutí
pustí pohybující se
žák na zem jeden
kamínek. pomocí
dlouhého provázku
pak vyznačte, kudy
se žák pohyboval
a odměřte uražené
vzdálenosti.

10

Kolem nás se stále pohybuje spousta věcí, lidí azviíat. Chcete-li mít Úplnou informaci o PohYbu

třeba cyklisty, potřeUujet" uědět, kde kdy byl Zaznamenávat pohyb auta, cyklisty či pobíhají-

cího psa by pro vás byio obtížné - jsou moc rychlí. Abyste stihli zachytit polohu, vezměte si na

po*Ó. něóďpomalejŠího, ř"ba šneka. Máte-li doma želvu, můžete to zkusit s ní.

Položte šneka na papír, jeden žiik si připraví hodinky, druhý fix. Prvni žák vždy po 15 sekun-

dách pípne a druhý v tom okamžiku udělá značku u ,,ocásku" šneka. Sledujte chvÍli takto Po-

hyb šneka.Kudy šnek lezl? Obtáhněte fixem na papíře uslintanou dráhu šneka,

: r:-

Jak se měnila s časem vzdálenost, kterou šnek ulezl? Dokážete podobně jako zlzka zazname_

nat pohyb šneka?

Ja_ 9../9.?€

v/až<:éraa--

,áo*n*?-n=á:'

/J" ?.5 ó7 .3 ./zč) /J-j" /-1'4 ,63' y'&t, .žJ

.4gz^.
3s' ó-3, /2j r'z) ./k' /9; -2-é :n? j9'z j"4

'Jz

Při kreslení grafů
zopakujte, jak značit
osy a jak vhodně volit
měřítko. Je jedno,
zda děti spojí
jednotlivé měřené
body úsečkami nebo
křivkou od ruky.



11 2. Kdy a kde?
Nechte děti zjišťovat
z graíu rúzné
informace o pohybu
šneka. Rozeberte, co
vypovídá o pohybu
(různý sklon křivky).

Rozeberte, jak by se
v grafu projevilo,
kdyby se šnek
Zastavil.

Nechte děti popsat,
jaký je rozdíl mezi
stopou šneka
(trajektorií) a křivkou
v grafu,

S pomocí grafu a tabulky se pokuste odpovědět na následujíci otázky :

Jakáje celková vzdálenost, kterou ulezl šnek za dobu, cojste ho sledovali?
Jakou vzdálenost ulezl za dvé minuty?
Kolik šnek ulezl mezi začátkem druhé a koncem třetí minuty?
Mezi kteqými dvěma měřeními byla ulezená vzdálenost největší amezikterými nejmenší? Na-
jděte si oba úseky v grafu a porovnejte jejich sklon.
Poznáte z grafu, zda šnek lulezl za prvních 30s větší či menší vzdálenost nežmezi 90s a 120s?
Podle čeho? Jak by se v grafu projevilo, kdyby se šnek zastayil?

Podívejte se na stopu zanechanou šnekem na papíře a na Kivku v grafu. Jsou odlišné . Každá
z nich vyjadřuje něco jiného. Dokážete říct, jaký je jejich význam?

KdyŽ na papír, po kterém lezl šnek, dokreslíte souřadnicové osy, můžete určit souřadnice jeho
,,ocásku" v libovolném okamžiku. Jaké byly jeho souřadnice ři minuty od startu?
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Doplňte jízdní řád podle grafu
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3. Pohyb sem-tam
cílové dovednosti:
Umět u pomalých
pohybů
zaznamenávat
závislost polohy
objektu na čase,
zapsat údaje do
tabulky a vynést graf.
Umět zjistit z graíu
a tabulky různé
informace o pohybu.
Rozlišovat mezi
traiektorií a grafem
vyjadřujícím závislost
dráhy či souřadnice
na čase.

Kyvadlu u hodin na
obrázku se řftá
tozní.

12

Hodiny na obrázku mají trochu nezvyklé kyvadlo. Nekýve jako u

,,pendlovek", ale vrtí se sem a tam. Pojd'te si podobné kyvadlo vyrobit
a prozkoumat jeho pohyb.

ustřihněte si dvě asi dvoumetrové režnénitě.
Uvažte je podle obrázku na smeták asi 10 cm
od sebe tak, aby po pověšení, např. na záru-
beň dveří, byl smetiik vodorovný, Dejte si pod
smeták arch balicího papíru. Namalujte na něj
kružnici se středem mezi oběma nitěmi a s poloměrem sahajícím ke konci násady. Na kruŽnici
si udělejte stupnici po 5 cm sahající asi půl metru na obě strany od klidové polohy smetáku.

otočte jeho konec vodorovně asi o půl metru a opřete ho o stojánek. VyČkejte, aŽ se smeták

uklidní.
připravte si ještě tabulku, podobně jako Ondřej. Časoměřič si vezme hodinky azaháji poČÍtání

po sekundách způsobem ,jednadvacet-dvaadvacet-třiadvacet-jednadvacet-dvaadvacet- řia-
dvacet....", které kontroluje podle hodinek. Pozorovatelé každou třetí sekundu (na,,řiadvacet")
hlásí polohu konce smetáku, kterou zapisovatel zaznamenává do tabulky. Hodnoty pak vynes-

te do grafu tak, jako Ondřej.

l:
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Nechte děti opět
zjišťovat různé údaje
z gratu. Zeptejte se,
iak by tentokrát našli
dráhu, kterou urazil
konec násady.
Doveďte je k tomu, že
údaj v tabulce má teď
jiný význam, a to
souřadnici polohy.
uražené dráze
odpovídá |en do
prvního zastavení,
pak se musí
vzdálenost načítat.
Nechte ie Vymyslet,
jak by z grafu
závislosti souřadnice
na čase dostali
závislost dráhy na
čase.
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J 3. Pohyb sem-tam

Diskutujte s dětmi,
kolik měření je
nezbytné udělat
a která mohou již
doplnit na základě
symetričnosti pohybu,
Zeptejte se, jakou
křivku opisuje konec
ručky, Zjišťujte, jakou
dráhu urazí konec
ručky za čtvrt (půl,
celou) hodiny -
měřením a jak se
přitom změní výška
nad spojnicí 3-9 -
z grafu.
Můžete dětem říct, že
křivce hadovitého
fuaru se říká
sinusoida.
Nechte porovnat děti
získaný graf
s předcházejícím
grafem popisujícím
pohyb kyvadla.

, iťte v grafu Úseky, kdy se smeták od startu vzdaloval. Ukažte v grafu úseky, kdy se ke startu
:acel.

- iťte v grafu místa odpovidajici tomu, kdy se smeták zastavoval.
,.kou dráhu urazil konec násady zaptvnich 15s? Kolik centimetru urazilzaprvní minutu? Jak
,l zjistíte? MŮŽete pouze přečíst odpovídajíciúdaj z tabulky? Co tento údaj vyjadřuje?

\ajdete rozdilmezi grafy zachycujícími pohyb šneka a pohyb smetáku? Všimněte si, co jste v
;:afech vynáŠeli na svislou osu. U šneka to byla vzdálenost, kterou ulezl od začátkuměřóní. U
):Tietáku to byla souřadnice vyznačená na vaší kružnici. Do kdy odpovídá souřadnice uražené
:rÍue? Uměli byste namalovat graf, ktery by zachycoval, jakou drráhu urazil konec násady v
:ivislosti na čase? Jak byste ho mohli dostat z grafu, který jižmáte hotový?

Prozkoumejte, jak se s časem mění vzdálenost konce minu-
tové ručky hodin od spojnice trojky a devítky na ciferníku.
Zaznamenejte polohu konce ručky vždy po 5 minutách. Na-
kreslete graf závislosti výšky konce ručky na čase. Musíte
měřit celou hodinu, než ručka obkrouží ciferník?
Ukažte v grafu úseky, kdy konec ručky klesal a kdy stoupal.
V kterém okamžiku byl nejvýše a ve kterém nejniže?

Jakou dráhu urazil konec ručky za hodinu? Ukažte ji nejprve prstem a pak ji zméíte.

\ačrtněte grafy závislosti polohy na čase pro tyto pohyby sem-tam. Nulu volte v nejnižší poloze.

/\a



4. Kdo ie rychlejší
Cílové poznatky
a dovednosti: umět
na příkladech ukázat
rozdíl mezi
průměrnou
a okamžitou rychlostí.
Vědět, jak se spočítá
průměrná rychlost
a umět ji změřiLZnál
jednotky rychlosti
a umět je převádět.

Nechte děti říkat, co
si představuií pod
slovem rychlost,
Spokojte se zatím
s tím, že to je např.
údaj na tachometru
auta nebo kola, ktený
udává dráhu ujetou
za hodinu.

14
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Zatím isme zkoumali, jak se mění s časem dráha, kterou ulezl šnek, či poloha konce smetáku.

často nás také zajimá,jak je pohyb rychlý. Slovo rychlost jste zvyklí béžnéuživat Asi docela
dobře víte, co znamená, ale možná hůře se vám to vysvětluje.

Udělejte si při hodině tělocviku závody v běhu. Zaznamenejte, za jŇ dlouho uběhne kaŽdý

z vás 100 m. Sestavte výsledkovou tabulku s pořadím od nejrychlejšího k nejpomalejŠÍmu, po-

dobně jako žáci7.AzLysé nad Labem.

,r''r!/é4 é?- * -@p _ /.2 /2---',**.zeáeq

Podívejte se nanásledujiciobrázek.Kterézautjelorychleji? Kteqýmz aut se dostalřidiČ z Prahy
do Příbrami rychleji?

§_rx )'_ €-)o
4A "bé- __š___a"ř-__]1i_

Které auto jede rychleji, zjistíte, podíváte-li se současně na jejich tachometry. Údale na nich řÍ-

kají, jakou rychlostí jedou auta v dané chvíli - takové rychlosti se říká okamŽitá. VaŠe odPo-

věď na první otázku bude nejspíš znít ,jak kdy".

Stejně dlouhá cesta do Příbrami trvala oběma autům stejnou dobu. MůŽete tedy říct, Že se tam

dosiala stejně rychle, Přesněji, že průměrná rychlost obou aut byla stejná. Zkuste říct, jak se

liší průměrná rychlost od okamžité. Jak byste spočítali pruměrnou rychlost aut?

pruměrná rychlost auta na trase Praha - Příbram = vzdálenost Praha - Příbram : doba jízdY

fi
L

Diskutujte s dětmi nad
obrázkem
o rychlostech aut,
Dojděte k rozdílu mezi
okamžitou
a průměrnou rychlostí.
Za okamžitou rychlost
auta považujte údaj
na tachometru.

Dojděte k tomu,že
průměrná rychlost je
taková, kterou by
auto muselo stále jet,
aby urazilo danou
dráhu v daném čase.

Nechte děti
odhadovat okamžité
rych|osti hlavy
překážkářky na horní
íotograíii. Snímky
následovaly po
0,05 s. Výška
překážky je 0,8 m^

i
íT
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15 4. Kdo je rychlejší
ve skutečnosti se
jeho rychlost
(okamžitá) mění,
chvíli je vyšší, chvíli
nižší než průměrná.
Zeptejte se dětí na
průměrnou rychlost
prvního auta na
jednotlivých úsecích
(Praha - čerpací
stanice - občerstvení
- Příbram).

Budete-li stát
několikrát na
červenou a mezitím
pojedete stovkou,
může být průměrná
rychlost průjezdu
městem velmi nízká.

Naučte děti převádět
jednotky rychlosti
pomocí převodů
jednotek délky
a času. Nechteje
napsat různé
jednotky rychlosti
a vztahy mezi nimi,
Můžete je upozornit,
že v Americe se
budou muset smířit
s jednotkou míle za
hodinu (např.
rychlostní limit v USA
55 mílí za hodinu =
55 . ,1,6 km/h = 88
km/h).

ty
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Mohl řidiČ Felicie platit pokutu za překročení povolené rychlosti, když jeho pruměrná rychlost
byla 55 km/h?

Rychlost se obvykle značí písmenem v. Základní jednotkou je 1 metr za sekundu. V praktic-
kém Životě se častěji setkáte sjinoujednotkou. Vjakýchjednotkáchje například rychlost na
tachometru v autě? Jaké by mohly být další jednotky rychlosti?

Jak se jednotky převádějí?
.\uto jede rychlostí 72klíih. Jaká je jeho rychlost v m/s?
72kínJh=72 .l000 m l3 600 s = 20 m/s

Půjdete-li rychlostí i m/s, kolik kilometru ujdete za hodinu?
1 m./s = 1 .0,001 km / (1/3 600) h = 0,001 .3 600 ktlrh = 3,6 km/h

Doplňte do výsledkové listiny průměrné rychlosti závodníků na 100 m trati v m/s a v km/h.

Kdo je rychlejší - auto jedoucí rychlostí povolenou v osadě, nebo vítr o rychlosti 15 m/s?

1000m 500 0 1 2 3 4 Skm
|"írlírlltri| r' , ' , | , t , ,

1 000 500 0 ,l 00o 2 00o 3 000 4 oo0 5 o0o 6 000 kroků

Jaká byla pruměrná rychlost pana Šlapavce během výletu zPrachatic na Blanický Mlýn?
UrČete pruměrné rychlosti na jednotlivých úsecích cesty Prachatice - Libín - Libínské Sedlo _

Křišťanovice - Hus - Blanický Mlýn.
Za jak dlouho se dostal pan Šlapavec z Blanického Mlýna do Chrobol, ušel-li pruměmě 6 km
za hodinu? Najděte v mapě cestu, kterou se vracel z Chrobol do Prachatic, jestliže tam při prů-
měrné rychlosti 5 kmAr doruzil za2,5 hodiny.

Předpokládejte, že
pan Slapavec chodí
po turistických
cestách, případně
silnicích.
Zadáv$le další úlohy,
kdy na základě
znalosti dvou údajů
z průměrné rychlosti,
vzdálenosti a času |e
třeba zjistit třetí,

P Jak byste řidičce odpověděli?



5. Od dráhy k rychlosti
Cílové poznatky
a dovednosti: Na
základě graíu dráhy
umět udělat graf
průměrných rychlostí.
Poznatz graŤu dráhy
podle sklonu křivky,
kdy ie rychlost
největší. Umět
odhadnout rychlost
různých objektů.

Prodiskutujte, jak
sestrojit graf rychlosti.
Můžete používat oba
níže uvedené
způsoby. Zdůrazněte,
že v takovém grafu je
podrobnější
informace o pohybu,
než v případě, že je
udána ien průměrná
rychlost za celou
dobu pohybu. Nechte
děti objevit, jak se
z grafu dráhy pozná
větší a menší rychlost
(větší a menší sklon
křivky) a jak se
projeví v diagramu
(vyšší a nižší schody).

Vrátíme se teď k našemu šnekovi. Zjistěte, jaká byla jeho pruměrná rychlost během doby, po

kterou jste ho sledovali. Použijte k tomu ídaje z tabulky či grafu.
Jak rychle se pohybova|mezi třicátou a šedesátou sekundou?
A co spočítat průměrné rychlosti v jednotlivých patnáctisekundových intervalech?

Přírustky vzdálenosti a průměrné rychlosti si zapište do tabulky, podobně jako Eva. Jak sestavit
graf rychlosti? Můžete postupovat buď podle Evy, nebo podle Honzy. Eva vyznaČila pruměrné

rychlosti úsečkami najednotlivých časových intervalech a dostala tak schodovitý diagram, Honza
vyznačil pruměmou rychlost křížkem vždy nad středem příslušného časového intervalu.

Kdy lezl šnek nejrychleji a kdy nejpomaleji? Jak se to pozná z grafů

dráhy?

16
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17 5. Od dráhy k rychlosti
Nechte děti
odhadovat rychlost
různých objektů,
ověřte některé
odhady měřením.

Jak rychle se pohybují?

pohyb kontinentů , . . 0,000 000 003 km/h
rust vlasů . . . . 0,000 000 011 km/h
chodec ....4km/h
cyklista .,.30km/h
sprinterna1O0m.... ,..36km/h
závodníkůň.. ...60km/h
cyklista při sprintu 70 km/h
gepard ..100km/h
r,laštovka 325 kmlh
osobníauto (rekord 1964) . . . . .649kín/h
dopravní letadlo . 900 km/h
zvukvevzduchu .....1 238km/h
MěsíckolemZemé. ..3700km/h
zvuk ve vodě . , 5 339 km/h
Země kolem Slunce 107 280 km/h
světlovevakuu . ... . I 019 252849kííýh

Odhadněte, jak rychle se pohybuje konec vteňnové ručky na kuchyňských hodinách. Máteli
v domě výtah, odhadněte jeho rychlost. Své odhady ověřte měřením.

Zjistěte,jak rychle teče řeka či potok ve vašem okolí. Popište, jakým způsobemjste rychlost
měřili.

Měřidlo rychlosti
Možná máte na svém kole tachometr. Víte, jak funguje? Prozkoumejte ho a pokuste se na to
přijít.

..Počítadlo", které nasunujete na řidítka, vám uka-
zuje nejruznější údaje (čas, ujetou vzdálenost, ma-
rimální rychlost - jejich množství se liší podle toho,
kolik jste byli ochotni investovat) a mimo jiné také
rychlost, kterou právě jedete. Od počítadla vedou
drát§ k čidlu na vidlici. V němje schovaný jazýč-
kový kontakt. Na výpletu kola je připevněný mag-
net. KdyŽ při otočení kola projde magnet kolem kontaktu, sepnejej, Tak se zjistí počet otáček
kola za určitý krátký časový úsek a počítadlo píi známémpruměru kola (ten do něj musíte za-
dat) již určí vaši rychlost.

Rychlost lodí se měří v uzlech. Na plachet-
nicích se to dělalo tak, že námořník hodil do
vody prkénko navázané na šňůře a počítal
uzliky, které mu proběhly rukou.

Děti mohou např.
sledovat list či kus
dřeva unášený
proudem a změřit, za
jakou dobu uplave
určitý úsek.

Požádejte některé
z dětí, které má na
kole tachometr, aby
vzalo kolo na hodinu.
Prozkoumejte
společně jeho
součásti a princip
činnosti,



6. Jiné rychlosti
cíloVé poznatky
a dovednosti:
Rychlost vyiadřuje
změnu něčeho (délky,
hmotnosti, objemu,
teploty.,..) za jednotku
času. umět uvést
příklady různých
rychlostí, Být schopný
proměřit pomalé
změny něktených
veličin, zaznamenat
je do tabulky,
nakreslit graf
závislosti veličiny
a rychlosti její změny
na čase a umět v nich
číst,

18

Rychlost hubnutí či
tloustnutí vyjadřuje
změnu hmotnosti za
jednotku času.

Měření hmotnosti
zadeite dětem jako
dlouhodobý úkol.
Nechte je uisledky
samostatně
zpracoVat.

Jak rychle 1eze šnek? Jak rychle roste fazole? Jak rychle jede auto, letí letadlo, jde turista? Co

mají tyto rychlosti společné?
Š.ét ,r""r pruměrn$ II cm zaminutu, fazole vyrostla průměrn9 o 3l cm za týden, turista uŠel

5 km za ho-dinu. VŠechny tyto rychlosti vyjadřují, jak rychle něco popoleze, poporoste, popo-

jde, popojede atd.

Držite-|\ dietu, zajímá vás, jak rychle hubnete,

Maminky naopak většinou pečlivě sledují, jak

rychle přibývají jejich miminka.

Co vyjadřuje rychlost v těchto případech? Jak
byste ji zjišťovali?

Nemáte-li doma malinkého sourozence, můžete sledovat, jak tloustne třeba králíČek, kotě nebo

tatínek. Pravidelně ho važte (asi po dvou dnech) a údaje si zapisujte do tabulky podobnějako

Jitka, která vážila štěňátto. Ňatrěstete graf závislosti hmotnosti na Čase. Udělejte téŽ diagram

pruměrných denních rychlostí tloustnutí.
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198 6. Jiné rychlosti
Kdy přibývalo štěně nejrychleji,
kdy nejpomaleji? Jak to poznáte
z graía hmotnosti a jak z dia-
gramu rychlostí? Jaká byla pru-
měrná rychlost tloustnutí za
prvních I 4 dni a jaká za poslední
týden?)

€o

\o

Áó

to

,1o

Udělejte si doma experiment zachycený na obrázku. Zjistéte,jak rychle přetéká yoda z válce
do miskY, K Překapávání použijte svazek vlny nebo savý hadr. Poridte o svém měření záznam,
podobně jako Vašek.

Jak rychle dokážete pít?
ZměŤ,te například v jednotkách
litr za sekundu rychlost pití mine-
rálky.

-?,>./o?az ,*-aQr

pomozte žákům
s přepočtem. Např.
2dll5s=0.04 l/s.
Lepšího kontaktu
s rodinou jistě
dosáhnete, dáte-li
žákům za úkol změřit,
jak rychle umí pít
např. pivo jejich
tatínek.

Půjčte dětem domú
odměrné válce nebo
s nimi udělejte míru
na přinesené
skleničky. Poraďte
jim, aby hadr odstřihly
po vláknech. Zmiňte
se o tom, že podobně
jako vz|íná voda
hadrem, vzlíná voda
v půdě a rostlinách.
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6" Jiné rychlosti
Na všech graíech
najděte, kdy byla
rychlost růstu či
poklesu největší a
kdy nejmenší. Byla
někdy rychlost změny
nulová?

20

Napadají vás ještě nějaké další rychlosti? Jaké možnosti vámnabizeji následující grafy?

U/V -# velký monočlánek (R20)
--- malý monočlánek (R14)

-"--tužková baterie (R6)
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7. Neiiednodušší pohyb
Cílové poznatky
a dovednosti: Vědět,
jak závisí na čase
dráha a rychlost
rovnoměrného
přímočarého pohybu
a umět je graficky
znázornit. Z graíu
dráhy umět zjistit
rychlost. Na základě
znalosti dvou z veličin
- dráha, čas, rychlost -

umět určit třetí.
Sežeňte za pomoci
dětíautíčko, které se
pohybuje
rovnoměrně.
proměřte na hodině,
jak se mění s časem
dráha, kterou ujede.
CasoW interual volte
podle rychlosti autíčka
tak, aby děti stihly
zaznamenávat jeho
polohu, například
pokládáním sirek.

Zaznamenejte do
tabulky přírůstky
dráhy a průměrné
rychlosti. Nechte děti
nakreslit graíy.

Zeptejte se dětí, zda
jsou u tohoto pohybu
okamžitá a průměrná
rychlost odlišné.
Zeptejte se dětí, jak
by se změnily
výsledky, kdyby se
zvoliljiný časový
interval.
Můžete případně
provést měření
s jinými intervaly
a výsledky vynést do
původních
grafů.Nechte děti
nejdříve vymýšlet
název pro takový
pohyb. Bekněte jim
pak, že se mu říká
rovnoměrný
přímočaryí pohyb.

Na základě tabulky
odvodte společně
vztah pro dráhu
rovnoměrného
přímočarého pohybu,
zapište jej i pomocí
Vzorce.
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Máte-li doma podobné autíčko na baterky jako je
na obrázku, přinestejej na hodinu a prozkoumejte
jeho pohyb. Pusťte jej po podlaze tak, aby nemělo
v cestě žádné píekážky. Zaznamenávejte po dvou
sekundách jeho polohu, podobně jako u šneka.

Jak se autíčko pohybovalo?

Uplná odpověď na tuto otázku vyžaduje říci, jaký
byl tvar jeho dráhy, a také kdy a kde autíčko bylo. Tomáš na tyto oíázky odpovídá takto.
Všimněte si, jak narostla draha za jednotlivé časové interualy. Co můžete říct o rychlosti autíčka?

,'e/oz'ž!.. 4"r|,/ .--.-,'/7.';1.-

.z;-. ,..,;j- ,:,-.- r.:,Z

lZs,-§* 4 r'l /4 /š lz( *"|-, ěJ,

ž::r.! r'g 33' ?<2 y'aJ./ -/-1á /"rl.^, 7á'/ r'.rrr' .u|*=r-,
P.z-e!!:!?ú
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p.a?žž.až /z4/.u q 9 qj,

Tomáš si připravil v tabulce další dva řádky, ale nestihl je již vyplnit. Doplňte do prvního přírust§
drahy v jednotlivých intervalech, do druhého pruměrné rychlosú. Dokreslete Tomášův graf.

Dráha s časem rovnoměrně narůstala, grafem závislosti dráhy na čase je přímka. Ryclrlost au-
tíčka byla stále skoro stejná. Malé odchylky jsou způsobeny hlavně nepřesností našeho měření.
Měření můžeme samozřejmě opakovat nebo vymyslet jiný, přesnější způsob.
Jak byste takový pohyb se stálou rychlostí po přímce nazva7í? Řika se mu rovnoměrný pří-
močarý pohyb.
Nakreslete si do jednoho obrázku, jak závisí na čase dráha aut jedoucích stálou rychlostí 80
km/h, 60 km/h a 40 km/h.
Doplňte nejprve následující tabulku. Jakjste počítali dráhu?

rychlost

km/h h
0,S 1 1,5 7 ,< 3 7

80
d ráha

km
40

60
dráha

km
60

40
dráha

km
80
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a=Ť- c.b=tr +'=*

l=V.t -+ v=! ) t=§tv
s/km

Nechte děti vymyslet,
jak se v grafu dráhy
projeví větší a menší
rychlost pohybu.
Rozeberte společně,
jak z grafu dráhy
rychlost přímo určit
(přečtou z grafu
dráhu uraženou
nejlépe za 1s či 1 h,
v případě volby jiného
časového intervalu je
třeba rychlost
dopočítat jako podíl
dráhy a času).
Použijeme-li
odbornějších termínů,
je rychlost určena
směrnicí přímky, t.j.
tangentou úhlu
sevřeného přímkou
a časovou osou - to
dětem není třeba
říkat.

Řešte s dětmi
podobné úlohy.
Nechte je vybrat si
způsob řešení, Veďte
je k tomu, ať si
nejprve důkladně při
zadání úlohy nakreslí
obrázek situace
a zapíší, co znqí.
V;lž3d_uj|e přehledný
zapls reseni.
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Objevíte, kde je v grafu dráhy schovaná rychlost?

Frty se liší svým sklonem.
Cím větší rychlost, tím je přímka strmější. 15

Určete z následujícího grafu, jak rychle jel cyklista 10

r jakou rychlostí šel turista. Popište svůj posiup. 5

Zkuste vyřešit následující úlohu pomocí grafu i po- o
;etně.

00:00 00:30 01:00 t / h;min

Honza jde takovým tempem, že zahoďinuurazí
6 km. Tereza 5 km. Oba vyšli ze stejného místa.
Za jak dlouho a po kolika kilometrech dohoní
Honza Terezl, vyšel-li 5 minut po ní?

i&,/"; ž;r; U,*, a*;
?*' ,^_41 =6,: ,,o^,kíaz_l,
T^*-, rý,u*- n r= §?, aolw c}"iz,z, _/.,
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- -/J -ahý/.

V jakém místě a za jak dlouho Se Honza s Terezou setkají, půjdou-li tentokrát proti sobě z míst
vzdálených 10 km a Terezavyjde o 10 minut dňve?

k*"*/J; 31roo^. ,x* í-5*-*,)-
,vz ZÉ a^ <a"a&,

7. Nejjednodušší pohyb
dráha ujetá autem = rychlost auta . doba jízdy
P'. mezinárodní domluvě znaČime dráhu písmenem s, rychlost y a dobu /. pak stručn ě: s = v .t
> tímhle vzorečkem můžete cvičit podle nasteOulicitro návodu.

Základní cviky se vzorečky, čili rovnicemi:

]initele ze jmenovatele na jedné straně převedeme do čitatele na druhé straně a obráceně.

cr iky se vzorečkem pro dráhu, rychlost a čas vás jistě dovedly k výsledkům:



8. Padání
Cílové poznatky
a dovednosti:
Umět vyhodnocovat
průběh
nerovnoměrného
pohybu a najít průběh
rychlosti.

Vysvětlete dětem,
proč je lepší body
V graíu spojovat
hladkou křivkou neži
úsečkami -dráha
nenarústá skokem,
ale plynule. Navíc
jsou všechna měření
zatížena nějakou
chybou. Proto není
žádné neštěstí, když
naše pěkná hladká
křivka neprochází
všemi body.

Při měření jalqichkoli
závislostíie třeba
uvažovat možné
chyby měření,
V našem případě jsou
největšími náhodnými
chybami zatíženy
hodnoty mezio,2
a 0,3 s.

Body v grafu rychlosti
proložte přímku.
Hodnoty rychlosti je
pak vhodnější
odečítatzgrafuane
z tabulky.

Jak se pohybuje skokan, nežsezačnenatahovat gumové lano,
parašutista po výskoku zletadla nebo třeba jablko padající
se stromu? Pojďte podobný pohyb prozkoumat.

Pohyb skokana, parašutisty i jablka je moc rychlý na to,
abyste ho stihli sami proměřit. Vezměte si tentokrát na po-
moc fotografii. Je na nizachycen pád kuličky volně puštěné
v trubici, zakteré byl odčerpán vzduch. Její poloha je za-
znamenána lampou blikající vždy po 0,03 s,

Zméíte z fotografie, jak se měnila s časem drráha kuličky.
Údaje zapište do tabulky a Vyneste do grafu, tak jako David.
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Doplňte do Davidovy tabulky chybějící pru-
měmé rychlosti kuličky v jednotlivých časo-
vých intervalech a dokresletejeho graf.

Z grafujste viděli. že rychlost kuličky rov-
noměrně narustá. Takovému pohybu se říká
rovnoměrně zrychlený,
Odečtěte z grafiJ,jaká byla rychlost v první
desetině sekundy, Dokážete s pomocí grafu
předpovědět, jaká bude rychlost po jedné se-
kundě?

8. Padání

Běžná reakční doba
je 0,2 s, za niž ujede
auto při rychlosti 60
km/h (přibližně 17
m/s) přes 3 m. Tuto
dráhu je třeba přičíst
kbudnédréne.

v/m/s

25

20

15

10

5

0

Jak rychle se rozjíždí auto?
V tabulce je zachyceno, za jak dlouho do-
sáhnou ruzné typy aut rychlost 100 km/h, roz-
jižději-li se z klidu.
Které z aut nabírá rychlost nejrychleji, které
nejpomaleji?

Abyste zastavili, musíte rozjeté avto zase za-
brzdit. V grafu je zachyceno, jak se ph za-
stavování měnila s časem rychlost dvou aut.

Jak dlouho brzdilo první auto? Jak dlotrho
druhé? Které auto zastavilo rychleji (za kratší
dobu)? O kolik se zmenšila rychlost prvního
autaza 5 sekund? O kolik rychlost druhého?
Kterému to lépe brzdi?

Otázka pro budoucí řidiče:

$9: j" schoPen zarea}ovatbrzděním na dítě, které zamíčem vběhne do silnice, asi za0,2 s.

{o]ik metru jeŠtě ujede do zastavení, když jede dovolenou rychlostí v osadě (60 km/h) na su-
ché silnici, na mokré silnici a na náledí? poučte se z následujícího přehledu.

Přib]iŽné hodnotY brzdných drah osobních automobilů na ruzných vozovkách při rychlosti 60
km/h,:

suchý asfalt nebo beton mokr,ý asfalt náledi

30m 60m l20 m

škoda Felicia
citroěn zxBreak
Volkswagen Polo
Seat Cordoba 1,9D CLX
Mazda Xedos
Saab 9000

i Porsche 911

14,0 s

I3,7 s
16,3 s

l5,3 s

8,6 s
7,5 s
4,5 s



9. Čteme z graíů
cílové dovednosti:
Umět získávat z grafů
iníormace o pohybu.
orientovat se
v jízdním řádu,

26

Pan Novák se vypravil jednoho dne na výlet. Napište podle násleOuji.it o obrázku příběh o jeho

cestování. Všimněte si přitom, jakrychle se na jednotlivých úsecích pohyboval a navrhněte, ja-

kým způsobem se mohlpřepravovat. Zjistěte také, jakábylajeho pruměrnárychlostběhemcelé
ceSty.

vzdálenost od domova / km

15 t/h

Jirka jel ráno do školy na kole. První 2 km musel šlapat do
kopce, pak ho čekala příjemná rovinka, dlouhá 3 km. Násle-
dovaly Zkrnzatáček a pak kilometrový sjezd do města. Přes
město to měl Jirka už jen necelý kilometr. Kousek od školy
seještě stavil v obchodě pro svačinu a zapovídal se asi 10 mi-
nut s kamarádkou. Načrtněte pruběh drahy a rychlosti Jirky v
závislosti na čase.

10

Ohodnoťte nejen
fyzikální správnost,
ale islohovou úroveň
příběhu.

Děti mohou
předpokládat, že
v jednotlivtých úsecích
se Jirkova rychlost
nemění. posuďe
odhadnuté hodnoty
rychlosti a zda jim
odpovídají ěasové
údaie. Nechte děti
slovně popsat jejich
grafy.

a) 100 km
b) 30 po sobě
c) po 60 min a 60 km
jízdy prvního vlaku,
po 30 min. a 30 km
jízdy druhého vlaku
d) vr=66 1676,
vr80 km/h
e) í1=100 min,
t575 min
V grafu závislosti
dráhy na čase
znamená průsečík
přímek mijení vlaků -
jsou v daném místě ve
stejném okamžiku.
V autoatlase jsou
zachyceny ien
trajektorie aut a jejich
průsečík - neznamená
to, že tam auta
musela být současně,
Upozorněte děti na
tento rozdíl.

Auta sice projedou
stejným místem, ale
ne současně. Avie
v 8:18 po 15 km,
Felicie v 8:21
po 28 km.

slkm

90

80

7o

60

50

40

30

20

10

0

30 60 90 t/min

V 8 hodin vyjela zPacovanákladní Avie rychlostí 50 km/h smčrern,lc, SenoŽat. Ve stejnou

dobu vyjela Ž Vlašimi Felície rychlostí 80 km/h směrem do Pelhři,mova §ajděte na mapě místo,

kde se piotnou jejich dráhy. Potkají se obě auta v tomto místě? \- kolilr hodin Projede tímto mís-

tem Avie a kdy Felície? Pořebné vzdálenosti odečtěte z map!" na nástraduiÍ;Í stránce.

V grafuje zachyceno, jakse s časemměniladraha
dvou vlaků jedoucích proti soř po ruzných ko-
lejích.

,l]

f
d

ď
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Na základě následujícího grafu popište, jak se po- d/m
hybovalo auto. Kdy se rozjíždělo a kdy brzdilo? Ve
kte{ých úsecích jelo rovnoměrně? Mělo nějakou za-
stávku? Kdy se zača\o vracet? 800

E

9. Cteme z grafů
15 km

450 t/s



9. Cteme z grafů
V grafu je zachyceno,
|ak se s časem
měnila souřadnice
(nikoliv dráha - ta by
stále narůstala),

Máte-li možnost,
přineste na ukázku
kolečko z autobusu,
případně o to
požádejte děti.

Yyznáte se v jízdním řádu?

hl. n. (* smíchor21o,,
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Na obrázku je kolečko z tachografu, kteqý musí
používat řidiči autobusi. Ze zianarrtu na ko-
lečku je možné zkontrolovat, zda měli přede-
psané přestávky, jak jeli dlouho a jak rychle.

Poznáteztachografu, kdy měl řidič pauzy? Pře-
kročil někdy rychlost 90 kmÁr? Kdy zrychloval,
kdy zpomaloval?
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Najděte si vlak číslo 28120. V kolik hodin vyjíždí z Čičenicl K.! _re l Prachaticích? Jakou
vzdálenost přitom ujede? Jaká je jeho pruměrná rychJost Dá tOffilrr ú,e]r*l u,sti.'
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Nakreslete podle jízdního řádu pro některý z vlaků graf závislosti dráhy na čase podobně jako
Alena.

Do jednoho obrázku je možnó zachytit pohyb více vlaků. Železnlčáíl tomu říkají grafikon,
Zkuste z něj vyčíst:
1. Které vlaky jsou rychlíky a které osobní?
2. Které rychlíky jedou ve směru z Kolína do České Třebové?
3. Které z České Třebové do Kotína?
4. Najděte osobní vlak, kter,ý odjiždi z Kolína v 8:23.
5. Který rychlík píijiždi do Kolína v 10:00?
6. Josef odjel osobním vlakem z Řečan před devátou hodinou. V Pardubicích přestoupil na
rychlík do České fiebové. Ukažte jeho vlaky a najděte, v kolik měl dojet Oo čes^te TŤebbvé.
7. Ve které stanici se setkaly alespoň tři vlaky?
8. Ve kterych stanicích zastavily všechny rychlíky?
9. UrČete pruměmou rychlost osobního vlaku 5981 a rychlíku ,,Jan Perner" na trati česká Tře-
bová - Kolín.
10. Je traťjednokolejná nebo dvojkolejná?
i1. Jaká byla nejdelší přestávka osobního vlaku v Pardubicích?

9. Cteme z grafů
vezměte na hodinu
jízdní řád (vlakový či
autobusovtý) a naučte
děti orientovat se
v něm.

i$
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Č. Třebová

Úsií n/O

Choceň

n

10 t/h



10. Jak nakreslit sílu
Cílové poznatky
a dovednosti:
Výsledek působení
síly záleží na jeií
velikosti, směru
a působišti. Síla
vyjadřuje působení
něčeho na něco.
Umět nalézt síly
působící
v konkrétních
situacích
a znázorňovat je
pomocí šipek. Umět
z obrázku zjistit
velikost síly při
zadaném měřítku,

Zopakujte s dětmi, co
se rozumí pod
pojmem síla. Nechte
je hledat působící síly
v konkrétních
situacích. Dbejte na
to, aťvždy uvedou
oba partnery, kteří na
sebe působí,
Nechte děti nalézt,
v čem se liší síly na
dvojicích obrázků
a proč mají různý
účinek.

Prodiskutujte
společně, jak by bylo
nejvhodnější sílu
znázorňovat.
Například větší sílu by
šlo znázorňovat
tlustší šipkou. To by
ovšem bylo méně
praktické později při
skládání sil.

Nechte děti zjišťovat
velikost sil při
zadaném měřítku,
případně naopak
kreslit síly dané
velikosti,

Diskutujte s dětmi,
jaké všechny síly
působí v situacích na
obrázcích a jaký je
jejich původ. Nechte
děti síly znázorňovat,
dbeite přitom na
umístění působiště,
směr a poměr
velikostí šipek.

30

Najděte síly, které působí v situacích na obrázcich. Nezapomeňte vždy říci, co na co působí.

Proč jeden z kluků činku zvedne a druhý ne?

Jakzaílačite na řadicí páku, abyste zařadili zpátečku?

Výsledek působení sily nezáLežijen na tom, jak je velká,
ale také kde a kterým směrem působí.
Navrhněte, jak by se dala síla co nejpraktičtěji znázorřlovat.

Výhodná je šipka. Její délkou zachvtíme velikost síly, počátek
umístíme do působiště síly a namífime ji příslušným směrem,

Síla se značí písmenem F. Její jednotku ne\\-ton (N) již znáte.

? ?
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Jakou silou tlačí tyto předmět} nJ,rj;.
ňující l N a šipkami zakreslete tl,to síi1

Z...:i j]]aiilkO. tj. šipku znázor-
cir o]Iizku,

Proč se věšák jednou překlopí a podruhé ne?
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Dokážeš zatáhnout silou l. 5. l 0 N?

Jak velkou silou tiihne chlapec sáňky?

Jak míří síla, kterou působí Země na Měsíc?

Jakou hmotnost má kufr a kytara, můžete vyčíst z obtázku.

Jak velkou silou přitahuje Země kufr a kytaru?

Zakreslete do obrázků pomocí šipek příslušné síly a řekněte vždy, kdo či co jimi působí.

Dokreslete do obrázku další síly, které působí na obě dámy.

Jaké síly působí na míč ve vyznačených bodech?
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10. Jak nakreslit sílu
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Kromě vyznačené
gravitační síly na
hubenou dámu
púsobí - chodník na
obě nohy, za vodítko
ji táhne pes, hlavou jí
cloumá klobouk
zmítaný větrem, žáci
mohou uvést i další
síly např. vítr opírající
se do dámy,
vztlaková síla.
Obdobné síly působí
na tlustou dámu.
Přijměte všechny
reálné síly, které děti
najdou.

Věnujte pozornost
situaci s míčem. Děti
mají obvykle
představu, že při
hodu je na míč
přenášena síla, a ta
na něj pak působí
i během letu tečně
k trajektorii (proto
může míč letět
nahoru). Síla od ruky
působíjen pokud
máme míč v ruce,
v okamžiku, kdy ji
opustí, už na něj
působíjen gravitační
síla a odpor vzduchu
(vztlaková síla je proti
nim zanedbatelná).

pokus z obrázku
s dětmi provedte.
ukážete tak
vzájemnost silového
působení. Na
kladívko působí
magnet, ruka, Země.
Na magnet kladívko,
Zemé,tužky.

Na balonek působí
Země, nit, pravítko,
(vztlaková síla).

Jaké síly pťrsobí na balonek?

Jaké síly působí na kladívko a na magnet?



11. Veličiny, iednotky, měřidla
Cílové poznatky
a dovednosti: uměl
uvést příklady
fyzikálních veličin
s jednotkami
a příklady měřidel.
Rozlišovat skaláry
a Vektory.
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VzPomenete si, co vŠe jste už ve fyzice měřili? Například hmotnost, teplotu, sílu. Můžete jim
PřiřaditurČitouČíselnouhodnotuajednotkou -vážite5Okg,teplotavenkuje 27oC,Zemévás
přitahuje silou 500 N. Společně je označujeme jako fyzikální veličiny.
Zkuste doplnit následující tabulku. Najdete ještě další veličiny, které v ní nejsou uvedeny?

Názvy veliČin, jednotek a měřidel jsou často dosti pomíchané. Ve větě ,,Podej mi metr" chce
tatínek, abyste mu podali měřidlo, nikoli jednotku.
\Čta ,,Jirka má2 metry" mtže znamenat, že Jirka je vysoký 2 m, nebo že vlastní dvě měřidla.
Ve většině situací to vůbec nevadí, pokud všichni poznaji, o čem je řeč.

Když řeknete, že vážiíe 50 kg a měříte 160 cm, je tím
vaše hmotnost a výškajednoznačně určena. Nicjiného
než číselný údaj s jednotkou nepotřebujete. Naproti
tomu příkaz ,,Posuňte gumu o 40 cm" nabízí spoustu
možností!

Jednoznačný pokyn zní například ,,Pře-
místěte penál o 40 cm směrem k paní
učitelce." Přemístění bychom mohli
znázornit šipkou, podobnějako sílu. Jak
byste takovým veličinám mohli říkat?

V odborných knížkách a učebnicích se ,,šipkové" veličiny požnajipodle šipky nadjejich znač-
kou nebo podle tučného tisku. Například F nebo F.
Ve třídě se mŮŽeme píátna směr gravitační síly působící na jednotlivé žaky. Odpověď je ale ne-
zajímavě jednoduchá - míří pokaždé k podlaze. Proto můžeme klidně zapomenout na,,iipkovli"
charakter této síly. Stačí mluvit jenom o velikosti, kterou Země píitahuje jednotliv é žáky.

Co když se ale podíváme na celou zeměkouli?
Dokreslete gravitační síly.
Je na obrázku vše v pořádku?

Nechte děti
namalovat tabulku na
zvláštní papír nebo
dozadu do sešitu
a postupně do ní
doplňovat další
veličiny, se ktenými se
setkají,
Takou/m veličinám
se říká skaláry.

Připustte
sebekurióznější
názvy jako například
šipkoidní,
směrotřebné,
šípové,..,. Řekněte
dětem, že fyzikové se
dohodli na názvu
vektory.
z veličin v tabulce
jsou síla, rychlost
vektory, ostatní
skaláry, Nechte děti
uvádět příklady
,,šipkouých"
i,,nešipkových"
veličin.

Na obrázku jistě není
dobré měřítko, dětem
na pólu by asi byla
zima, ale kluk vpravo
nahoře by takhe
nemohl stát.

Název Značka Jednotka Další jednotky Měřidlo
hmotnost m kilogram kg gram, tuna váhy

sekunda s

délka

odměrný válec
F newton N

km/h
T oC

Měří rychloměr v autě rychlost jako ,,šipkovou" veličinu?
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KdyŽ k 30 dkg cukru pňsypete ještě 10 dkg, je jasné, že budete mít 40 dkg cukru. odsřinete-
li od dvoumetrového provazu půl metru, zůstane 1,5 m dlouhý píoyaz.,,Nešipkové" veličiny
se sčítají a odčítají normálně.

Jak se ale počítá se ,,šipkovými" veličinami?
Zkuste vyřešit následující hádanku. Poutník na poušti ušel 10 000 kroků na severovýchod,
15 000 kroků na severozápad, pokračoval 10 000 kroků najihozápada 15 000 kroků najiho-
r,ýchod. Poté uviděl lidské stopy, Čí by mohly být? Nakreslete poutníkovu cestu tak, že jedno-
tlivé etapy znázornite šipkami.
Yyznačte šipkou, kam se poutník dostal po druhé etapě.
Yyznačte šipkou, kam se poutník dostal po třetí etapě.
Pokuste se napsat recept na sčítání šipek,

Zkusme to teď s rychlostí.
Schody v metru jedou vzhůru rychlostí 1,5 m/s. Honza po nich vybíhá rychlostí 2,5 m/s. Jak
rychle se přibližuje ke Karlovi čekajícímu nahoře?
Jak dlouhá by měla být v obrázku šipka výsledné rychlosti?

12. Sčítání šipek
Diskutujte obecný
fakt, že výsledné
přemístění (šipka)
není nikdy delší, než
součet délek
jednotliuých šipek,
okomentujte
ojedinělou situaci,
kdy jednotlivé šipky
leží v přímce,

Vyzvěte žáky, ať si
situaci nakreslí v
pohledu shora,
sečtou šipky azměří
velikost uýsledné
šipky (5 km/h) a její
směr (53# od břehu)
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Známý výtržnik
J. N. běhá po schodech
obráceně. Jakou

rychlostí musí běžet,
aby se dostal dolů?

Pan Vojtíšek jede na kole rychlostí 15 km/h. Do zad mu fouká vítr rychlostí
8 m/s. Na kterou sffanu mu vlaje šála?

Voda v řece teče rychlostí 3 km/h. Loďka jede kolmo na břeh rychlostí 4 km/h vzhledem k
Proudu. Na obrázku je šipka rychlosti proudu a šipka rychlosti lodky. Nakreslete si vlastní ob-
rázekz ptačího pohledu. Jak velkáje výsledná rychlost lodky? Jakýje ieií směr?
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13. Skládáme a rozkládáme síly
cílové dovednosti:
Umět skládat síly
různých směrů, Umět
rozložit sílu do
daných směrů.

Nepožadujte po
dětech q^o
íormulace, ale učte je
skládat konkrétně
zadané síly.

přineste na hodinu
krabici, naskládejte
do ní pár učebnic
a převaáe ji
provázkem. Pověste
krabici na siloměr
a zjistěte vtýchylku,
Pak udělejte totéž se
dvěma siloměry,
nejprve tak, aby byly
svisle. Zaznamenejte
uýchylku každého
z nich a součet obou
uýchylek. Potom ať
děti drží siloměry pod
rúznými úhly.
Zakreslete vždy na
tabuli ve zvoleném
měřítku a příslušných
směrech síly, kteryími
táhnou.

34
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Síly, které maji stejnY směr se sčítají.
Výslednice má s nimi shodný směr.

Síly, které mají opačný směr, se odečítají,
Výslednice míří ve směru větší z nich,

Působí-li na sáňky dvě stejně velké síly opač-
ného směru, je výslednice nulová. O takových
silách říkáme, že jsou v rovnováze.

Výslednou sílu dostaneme v tomto případě jako
jako při skládání rychlostí.
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úhlopříčku rovnoběžníku sil, Je to obdobné,



35 13. Skládáme a rozkládáme síIy
Vyzkoušejte si to řeba se školní taškou. Zjisíěíe nejdříve,
jakou silou ji přitahuje Zemé. Pak ji zavěste na dva silo-
měry atahejtezaněruznými směry. Zaznamenejte si vždy
úhel, kter.ý svírají, a jejich výchylky. Jak velká musí být
výslednice? Jaký má směr? Kterou sílu vyrovnává?

Jakáje výsledná síla, kterou táhnou
Kromě velikosti určete i její směr.

želvy za stromek?

Rozeberte, jak velká
je taška a jaký směr
musí mít postupně
dvě, tři a čtyři děti
tak, aby byly síly v
rovnováze.
Připomeňte dětem
skládání rychlostí,
Dojděte k tomu, že
postup je stejný, a to i

u dalších vektorů, se
ktenými se budou
setkávat.

Grafické sčílání §il
proveďe na
schematických
kresbách v pohledu
shora.

Postup rozkládání síly
je přesně obrácený,
než u skládání. Teď je
známá úhIopříčka
rovnoběžníku sil
(uýslednice) a směry
jeho stran. Nechte
žáky odměřit z
obrázku v daném
měřítku velikosti
jednotlivých sil.

Předpokládáme, že
silnice tlačí stejně na
všechna kola.

Šipka znázorňující
gravitační sílu má
čtyřnásobnou délku,
než šipka síly u kola.
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Někdy je naopak užitečné sílu rozložit. Třeba když chceme předpovědět, ktery z rybářů vyhraje
spor o uloveného kapra. Zjistěte, kter,ý vlasec mábliže k přetržení.

Vyznačte do obrázku síly, kte-
rymi jsou napínány vlasce.
Dokážete podle obrázku říci
recept narozloženi tahu kapra
do daných směru?

Rozložte sílu, kterou táhne chlapec zapíoyaz do vyznačených směru.

Jak velkými silami tlačí silnice na kola cisterny
o hmotnosti 800 kg , když stojí na vodorovné
silnici?
Dokreslete do obrázku ve správném měřítku
gravitační sílu, kterou Země přitahuje cistemu.
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14. Jak to viděI Aristoteles a iak Newton

Cílové poznatky:
V případě, že
u.islednice sil
působících na těleso
je nulová, nemění
těleso svou rychlost -
pohybuje se
rovnoměrně
přímočaře nebo je
v klidu. Síla je nutná
ke změně velikosti či
směru rychlosti,
nikoliv k pohybu
samotnému.
Schopnost využít
tento poznatek při
řešení konkrétních
ú|oh.

Aristoteles dělil pohyb
na přirozený (padání
těžkých těles k zemi,
stoupání lehkých
vzhůru) a vynucený
(ten, ktený se děje
proti přirozenému).
Příičina přirozeného
pohybu je v tělesech
samotných. Ke
každému
vynucenému pohybu
je třeba nějaký vnější
hýbatel.

Aristotelovo učení si
udrželo qísadní
postavení až do doby
Galilea a Newtona,
tedy téměř 2000 let,
představa
o nezbytnosti sfly pro
každý pohyb je silně
zakořeněna u řady
lidí i dnes. Odpovídá
totiž velmi dobře
běžné zkušenosti. Je
to zřejmě tím, že tření
a odporové síly
nebývají považovány
za,,opravdové" síly,
nebo se na ně
zapomíná.
Připomínejte proto
jejich existenci
a účinky při každé
vhodné příležitosti.
Věnujte, prosím,
pozornost této látce
a pokuste se dovést
děti k newtonovskému
pohledu na vztah
pohybu a síly. Právě
tento pohled totiž dal
fyzice sílu
k vysvět|ování
a předpovídání
přírodních dějů
i k ovlivnění
technického pokroku,

Popis vznášedla s. 37
minulého dílu.
Místo vznášedla je
možné použít třeba
hokejoý puk - na
koberci, linoleu, ledě.
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Když chcete přestěhovat sKíň, musíte do ní tlačit. Aby vůz jel, musí jej koně táhnout.Zbéžné zku-
šenosti se zdá, že ke každému pohybu je nutná síla. Není dilu, že s touto myšlenkou pfišel již fi-
lozof Azusroreles před více než dvěma tisíci let. U řady z nás přetrvává toto přesvědčení dodnes.

&

Isaac Newton

Iuz- 1,12,7

Aristoteles

384 - 322 pí. n. |.

Jak to tedy je se vztahem síly a pohybu?
V minulém díle máte návod, jak si vyrobit vznášedlo z obrázku. Nenafukujte zatím balonek.
Postrčte vznášedlo nejprve po koberci. Všimněte si, jak daleko dojelo. Rozjela ho vaše ruka.
Proč se zastavilo? ARtsrorBLBs by nad naší otázkou nechápavě zakroutil hlavou. Přece proto,
že ho nic netlačí dopředu. Odpověď Is.q.ece NpwroNe byste asi již dokázali najít sami. Zasta-
vení vznášedla má na svědomí koberec. Učeněji bychom řekli: síla tření od koberce,

Jak to dopadne, když vznášedlo postrčíte po hladké podlaze? Vznášedlo pochopitelně dojede
dál. Dokážete i to vysvětlit?
Zahrajte si představení, ve kterém budou o výsledku pokusu diskutovat ďva žáci. Jeden žák
Aristotelův a druhý odchovanec Newtona.



14. Jak to vidě| Aristoteles a iak Newton
Nafoukněte balonek a pusťte vznášedlo po hladké rovné podlaze.
Jak se pohybuje?
Díky vzduchovému polštáři teď nebrzdí vznášedlo téměř žáďné
tření. Rychlost vznášedla se nemění, jede stále dál v původním
směru, dokud se nevyfoukne balonek nebo nenarazí na překážku.

Komu z diskutujících dáte za pravdu, Aristotelovu nebo Newtonovu žákovi?
Jaké síly působí na vznášedlojedoucí po vzduchovém polštáři? Jakájejejich výslednice? Jak
se vznášedlo v této situaci pohybuje?
V případě, že výslednice sil působících na vznášedlo je nulová, nemění vznášedlo svou rych-
lost - pohybuje se rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu.

močarém pohybu bez pohonu se často říká setr-
vačnost.
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7;,;i í §it Podobně i auto, lod, letadlo a cokoliv jiného se\n_-r--.\- pohybují rovnoměrně přímočaře právě tehdy,
]@' fl-- když je výsledná působící síla nulová. Vlastnosti
Í .'(,, všech předmětů setrvávat v rovnoměrném pří-
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t \ - ---__ Popište, co by se dělo, kdyby v situaci na obrázku najednou zmizelo tření.

Které síly působí na bednu v jednotlivých situacích? Nakreslete je do obrázků. Jaké jsou jejich
výslednice?
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Jede dopředu stálou rychlostí Couvá stálou rychlostí

Dítě si hraje na skluzavce. Jednou sedí
uprostřed a nehýbe se, podruhé
tímto místem rovnoměrně
projižďi. Porovnejte
velikost třecí síly
v těchto dvou
situacích.

u:,(' I

Důležitti argument ve
prospěch Newtonova
žáka je skutečnost,
že se vznášedlo
nezastaví ihned poté,
co se ho přestane
dotýkat ruka. Diskusi
uzavřete pokusem se
vznášedlem na
vzduchovém polštáři.
Pro NeMona hovoří
též pohyb družic
a planet bez pohonu.
O tření viz 15. kap.
minulého dílu.

zeptejte se dětí, jak
by zjistily, zda je
pohyb vznášedla
rovnoměrný.
Ani u vznášedla není
možné tření úplně
eliminovat, jeho
pohyb je trochu
bzděn vzduchem
obtékajícím balonek.

Řekněte dětem, že
k tomuto poznatku
došel právě již pan
Newton a říká se mu
po něm ,t, Newtonův
zákon. Někdy se
v literatuře označuje
jako zákon
setrvačnosti.
setruačnost není síla!

Výslednice sil je
v obou případech
rovna nule. Gravitační
a tlaková síla se
nezmění. Stejná je
tedy i třecí síla.

Leží v klidu Tlačí tak, že bednajede stálou
t,ychlostí

Tlačí tak, že se bedna rozjíždi V obou případech je

rychleji a rychleji rychlost stálá =>
F vlýsledná = 0.

t

?



15. Kde ie síla, tam se mění pohyb 38

Cflové poznatky: Síla
mění rychlost objektu
(její velikost, směr).
při steiné době
působóní platí: čím
větší síla, tím víc se
rychlost objektu
změní.
Ke stejné změně
rychlosti těžšího
objektu je třeba větší
síla, než je tomu
u lehčího objektu.
V zimě můžete jít na
kluziště nebo dělat
pokusy na bobech.

Vyznačené působící
síly; gravitační,
tlaková od chodníku,
třecí od chodníku,
Zuzaniaa.

V předcházejících
situacích zdůrazněle,
že když je výsledná
síla působící na
Vaška nenulová, jeho
rychlost se mění.

V diskusi dojděte
k tomu, že vtýslednice
sil musí být nulová,
děti mohou navrhovat
maximální omezení
odporové síly (např,
namazání koleček,
rovnou hladkou
podlahu - zepteite se,
zda by na hladké
podlaze kamaráda
rožlačily, zmenšení
odporu vzduchu)
nebo vyrovnání
odporové síly stejně
velkou postrkovací
silou.

Stoupání přímky ve
druhém graíu ie
přibližně poloviční.

Přineste si do školy

VAŠEK

kolečkové brusle a vyzkoušejte si sami následující pokusy.

oť-:

Jak se bude pohybovat Vašek na kolečkových bruslích, kd_vž

ho bude Zuzka roztlačovat? Popište, jak se mění Vaškova

rychlost. Jaké síly na něj působí? Kam míří jejich výsled-
nice?

Vašek ve srovnání s tím, když
tlači|aZuzana sama?

?
- ,,' Vašek se rozjiždi,jeho rychlost narustá.

Jak se bude Vašek pohybovat, kdyžZuzka přestane srkat? Jak se bude měnit Vaškova rych-

VAŠEK
3 Kter,ý graf odpo-

vídá lépe namaza-
ným kolečkům?

š

lost? Kam míří výslednice sil v tomto případě?
Jak byste zaíidili, aby Vašek jel stále stejně rychle?
Zuzce pomůže s roztlačováním Tomáš. Jak se bude rozjíždět
Zuzkatlačila sama? Která přímka grafu odpovídá situaci, kdy

ToMÁš

vašek se rozdiždi
čím dál rychleji,

Čím větší výsledná síla působí na Vaška, tím více se zrychluje. Podobně je tomu u aut - Čím
silnější motor, tím svižněji se auto rozjiždi.
Jakto dopadne, když Tomáš bude stejnou silou roztlačovat nejpn,e čryňcetipětikilovou Alenku
a pak devadesátikilového svalovce Silvestra? Jak se budou rozjíždět? Která přímka grafu od-
povídá roztlačování Alenky a která roztlačování Silvestra?

3

SlLVESTR 90kg

ToMÁŠ

il

ffi



39 15. Kde ie síIa, tam se mění pohyb
ČÍm větŠí je hmotnost nákladu, ktery Tomáš roztlačuje, tím pomaleji nabírá náklad
zkuste si schválně roztlačít kočárek a osobní auto.

Sprinteři odstartovali stejně, i když nemají stejnou hmotnost.

Frantík vystřelil na pouti Aničce ruži. K ruži jí věnoval i graf, ve kterém zakreslil pruběh rych-
losti broku. Aničce dal za úkol, aby v grafu našla části, které odpovídají urychlování broku stla_
Čeným vzduchem v hlavni, slabému brzděrií broku vzduchem při letu k ruži, zpomalení špejlí
a zastavování plachtou. Doplňte, jakou odpověď Frantík očekával od Aničky.

Jak se vodí autíčko na procházku? Vezměte si nějaké
autíčko na baterie a uvažte ho pro jistotu jako pejska
na vodítko. Autíčko samo o sobě asi pojede rovně. Do-
kážete vodítkem měnit směr jeho jízdy? Jakým smě-
rem musíte tahat, aby autíčko zatáčelo? lakým směrem
musíte tahat, aby autíčko zrychlovalo nebo naopak zpo-
malovalo?

Puk sám 9 sobě pojede rovně. ChceJi hokejista, aby pukjel
jinam, musí ho hokejkou správně ze strany trefit, Může ho
také hokejkou vést, což znamená, že na puk působí silou delší
dobu,

Dokážete předpovědět výsledek pokusu?
Do zatočené trubice vhodíte kuličku. Po jaké dráze se bude
pohybovat, až opustí konec trubice?

s.)l
//

"{{4

rychlost. uvedené závěry
shrnuje 2. Newtonův
zákon, s dětmi
zůstaňte jen na
kvalitativní úrovni.

V diskusi dojděte
k tomu, že ke změně
směru pohybu je
nutná sfla namířená
kolmo k rychlosti. Ke
zrychlování je nutná
síla ve směru rychlosti,
ke zpomalování
naopak proti směru
rychlosti.

Nakreslete to do obrázku. Jak bude stříkat voda z hadice ohnuté vzhůru?



16. Newtonův ákon anebiána bráchu

Cílové poznatky
a dovednosii: ke
každé síle existuje
protisíla, Síla
a protisíla jsou stejně
velké a působí
opačným směrem.
Síla a protisíla působí
vždy na různé objekty
a nemohou se spolu
rušit, Síla a protisíla
vznikají a také
zanikají současně,
Umět najít sílu
a protisí|u
v konkrétních
situacích. odlišovat
případy, kdy síly
působí na týž
předmět a kdy se
jedná o síly
vzájemného pťtsobení
dvou různých
předmětů.

Nechte děti uvádět
další příklady sil
a protisil. Pokaždé ať
řeknou, kdo a na co
silou (protisilou)
působí.

Siloměry je třeba
vyzkoušet, aby
opravdu ukazovaly
stejně.
Nechte děti
namalovat síly
vzájemného působení
do obrázku a říci, kdo
na koho kterou silou
působí.
Silové púsobení je
zprostředkováno
siloměry a provázkem,
přesněji bychom
mohli říci, že petr
tahá za 1 .siloměr,
1.siloměr za
provázek, provázek
za2. siloměr,2.
siloměr za Mirka.
Tuto úvahu ale po
dětech nechtějte.

Nechte děti opět do
obrázku namalovat
síly, kterými na sebe
působí loďky
s magnety. Sílu
o Velikosti 1 N
znázorněte šipkou
dlouhou např. 2 cm,
všimněte si též
směru sil.

Auto působí na
magnet stejně velkou
silou jako magnet na
auto.

Ať děti namalu!í síly
a protisíly do
úvodních obrázků,
Vyberte si k diskusi
situaci s magnety na
siloměrech nebo na
loďkách, případně
vzájemné působení
Země a Měsíce,

Souhlasně nabité balonky se vzájemně odpuzují

Ke každé sfle existuje protisfla.

Pojďte zjistit, jak jsou síla a protisíla velké. Vezměte si s kamarádem dva stejné siloměry, svaŽte
je provázkem a napínejte je. Zkuste, jak to dopadne, tahá-li jen jeden z vás nebo oba dva.

Oba siloměry ukáži vždy stejné síly, i když tahá jen jeden z yás.

Velikosti síly a protisíly porovnával již Iseac NBwroN. Jeho pokus se trochu podobal tomu,

kteqý vidíte na obrázku.

Síla a protisílajsou stejně velké i když jsou magnety

naprosto odlišné.

Sfla a protisfla jsou stejně velké a působí opačným směrem.

Br.rde fungovat tento Vynález pana Šetřila na bezbenzínový pohon?

Projděte si ještě jednou obrázky a řekněte, na co
či na koho působí síla a na co protisíla.

40

Míček prohne výplet, působí na raketu silou
Raketa míček zmačkne, působí na něj protisilou

Ruce roztahují pružinu, působí na ni silou (
Pružina táhne ruce k sobě, působí na ně protisilou

,l}

___---.''-
Spodní magnet nadnáší horní a
horní magnet tlačí naopak spodní
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16. Newtonův ákon anebiána bráchu
Síla a protisíla působí vždy naruzné předměty a nemohou se proto spolu rušit.

41

Které síly se sčítají, a které ne?

Zniaoměte do prvního obrazku síly, které působí na pytlík 4ýže na stole. Jaká je jejich výslednice?
Do druhého obrázku znázornéte síly působící na stůl. Jakájejejich výslednice?
Vyberte ze zakreslených sil dvojici síla - protisíl a avyznačte je v obrázcích stejnou barvou. Mů-
žetetyto síly sečíst, kdyžkažďápůsobí na jiný předmět?

Najděte v obrázcích dvojice síla - protisíla.

V obrázkujsou znázorněny gravitační síly působící na
ruzné předměty. Doplňte do obrázku síly, kter,ými
na ně tlačí deska stolu.

Jak je možné, že tentýž stůl tlačí na předměty
ruzně velkými silami? Jakpozná,jakou silou
mázatlačit? Uvažte,jak se prohne
trampolína, když na ni odložíte míč
a jak, když si na ni sami stoupnete.

veďte děti kzávéru,
že síla a protisíla
působí na různá
tělesa a nemohou se
vzájemně rušit,
k označení sil
vzájemného působení
se v něktenl,ch
učebnicích užívá
termín akce a reakce,
iten můžete
samozřejmě používat.
Může to však
navozovat představu
časového následnosti
vzniku sil (nejprve
akce potom reakce).
v diskusi se dotkněte
také tohoto problému,
tj. íaktu, že síla působí
vždy současně
s protisilou.
Rekněte dětem, že to,
co objevily (,,Ke každé
síle existuje stejně
velká protisíla."), zjistil
již před nimi pan
Newton a tomuto
fuzení se říká 3.
NeMonův zákon.

Nechte děti uvádět
další konkrétní
příklady, kdy síly
mohou sečíst a kdy
ne, Např. je možno
sčítat síly dvou žáků
táhnoucích společně
jedny sáňky, Nelze
sčítat jejich síly,
jestliže každý z nich
táhne svoje sáňky.

člověk tlačí do auta -
auto tlačí do člověka,
auto tlačí na silnici -
silnice tlačí do auta,
apod,

Stůl se pod každým
předmětem více či
méně deíormuje
podle toho, jaká je
hmotnost předmětu,
a silou odpovídající
této deformaci působí
zpět na předmět,

lu

í<!M=r.2



17. Jak padá kámen aiak peříčko
padání ve vzduchu
Otázkou, jak padají věci, se zabývaljiž AzusrorBr-Bs. Viděl stejně jako my, že lehké peříčkc
se snáší k zemi mnohem pomaleji, než padá jablko se stromu. Domníval se tedy, že lehké věc:
padají pomaleji, než téžké.le to ale pravda pravdoucí? Nemůže někdy těžší věc padat poma-
leji, než lehká?

-l-É-

+fr

Udělejte sijednoduchý pokus podle obrázku. Vezměte rozložený list novin a odtrhnětejeho ru-

žek.Útržek sežmoulejte do malé kuličky. Pusťte současně noviny i kuličku, Dopadnou dříve
těžší noviny nebo kulička? Mdíte, že v tomto případě pan Arusrorp,lps nemá pravdu.
Proč se snášejí noviny k zemi tak pomalu? Zmačkejte je a znovu pusťte. Zmačkané noviny ne-
jsou o nic těžší než rozložené a přesto letí k zemi rychleji. Dokážete najít příčinu rozdílné rych-
losti padání novin? Určitě jste objevili, že je ío neviditelný vzduch. Ten brzdí padající před-
měty. Rozložené noviny brzdí vzduch více, než zmačkané. Nejméně se opře do malé kuličky.
Podobně jím proniká snáze kámen než peříčko.

Padání ve vzduchoprázdnu
Jak ale budou padat kámen a peříčko, kdyžje vzduch nebude brzdit? Toje přirozené zkusit ve
vzduchoprázdnu, třeba na Měsíci. Vyzkoušel to jeden z kosmonautu s kladívkem a pavím pe-

rem.

S takovou vzduchoprázdnou trubicí dě]ali

pokusy už naši pradědečkové a prababičky
a nemuseli ani létat na Měsíc.

Máte-li ve škole podobnou trubici s brokem a peříčkem. st.-,:
z ní vyčerpat vývěvou vzduch. Přetočte trubici rychle 

,..

svislé poloze a sledujte, jak dopadl tenhle závod. \e: :-
hodně! Jak je to možné?

F
,s,
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Cílové poznatky: Ve
vakuu dopadne
peřčko i cihla ze
stejné výšky současně
- všechny předměty
zde padají stejně. Ve
vzduchu působí navíc
odporová síla, různé
předměty zde padají
různě.

kromě tvaru tělesa
závisí odporová síla
na rychlosti tělesa
(pro malé rychlosti
F.=konst.v, pro velké
rychlosti F"=konst,l,p),

tJkažte dětem pokus
s NeMonovou trubicí
- je důležité, aby se
samy přesvědčily, že
ve vyčerpané trubici
dopadne brok stejně
s peříčkem.

Diskutujte s dětmi
o tom, jak bude Země
přitahovat a jak
urychlovat např.
komára a velblouda,
a jak jiné předměty.

]!L---=-_=--i

,\ )
,---- ) t -_\-, ',-J
) s t--'
\.-l-- 

t\-- l\,' \

l

I

\

i" š\1'

,r-'n \
Q-r7,,}

/š:/
,J

l



43 17. Jak padá kámen aiak peříčko

Jedle bělokorá

UŽ dávno vime,Že brok i peříčko přitahuje Země graviíační silou. Jiná síla na ně ve vyčerpané
trubici nepŮsobÍ. Brok může být tisíckíát téžši než peříčko. Zemé ho tedy přitahujg tisíókrat
větší silou, Proč nepadá rychleji?
V pokusech na koleČkových bruslích jste zjistili, žetéžký Silvestr se roztlačuje hůře, než štíhlá
Alenka. proto i při rozdílných gravitačních silách padají brok a peříčko stejně.

Ve vzduchoprázdnu tedy padá všechno stejně, To, že ve vzduchu padají ruzné věci různě, má
na svědomí vzduch.
NaPusťte teď do trubice zpátky vzduch a zopakujte závod broku a peříčka. Kdo vyhraje v tomto
případě?

Z mikrotenové folie si můžete vyrobit podobný padak jako je na obrázku.

I

I v přírodě jsou semínka někteqých rostlin opařena podobně fungujícími padaky, aby se mohla
rozlétnout po kraji.
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Borovice lesní

Smetánka

1ékařská

(pampeliška)
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18. Téžiště a rovnováha
Cílové poznatky
a dovednosti: umět
najít těžiště předmětů
pomocí zavěšování.
Předmět se překlopí
v okamžiku, kdy se
těžiště dostane za
svislici procházející
překlápěcí hranou.

Některé kousky kluků na skateboardech v nás budí úžas

I tohle vypadá dost neskutečně.

Můžete si to ale sami vyzkoušet

Kde musí číšník podepírat tác, aby nespadl?

3
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Na obrázku
a prstýnku.

18. Téžiště a rovnováha
je vyznačen střed míče. Nakreslete do dalších obrázků střed krabice, tužky

ZavěŠujte teď míČ, krabici, tužku a prstýnek v ruzných místech, podobně jako na obrázku.

Kde je vŽdY jejich sřed? Jistě jste si všimli, že střed míče, krabice, tužky i prstýnku byl vždy
pod místem zavěšení.
KdYŽ budeme Podobně zavěšovat kladivo, i u něj najdeme jeden bod, ktery vždy bude pod, zá-
věsem. Takovému bodu, kteqý sice nemusí ležet uprosřed, ale vždy se uvelebipod záiěsem,
budeme říkat těžiště,

Najděte podobně těŽiŠtě trojúhelníku, ktery použiváte k r,ýsování. Zavěste ho třeba zakaždý
roh a všimněte si, ktery bod byl vždy pod závěsem.
Pakpřilepte dojednoho jeho rohu gumu a zkontrolujte polohu těžiště. Zůstalo na stejnémmístě?

povšimněte si
s dětmi,že střed může
ležet mimo těleso
(míč, prstý,nek).

Nechte děti hledat
zavěšováním těžiště
různých dalších
nepravidelných
předmětů (školní
taška, hřeben,
bota..,).

1-

bM



18. Téžiště a rovnováha

Balancování spočívá
v udržování podpory
přesně pod těžištěm.

46

Při přenašení žebříku asi nikoho z nás nenapadne držet ho nakraji. Zcelasamozřejmě ho chyt-

neme na správném místě, aniž bychom přemýšleli o těžišti. ČlSnit při roznášení nápojů přiro-
zené ví, kde podepřít tác, aby mu nespadl. Pňtom nemusí vůbec tušit, žeho drŽi právě pod tě-

žištěm.
Vyzkoušejte podobně kde zavěsit smeták, aby vodorovně visel. I těžiště smetáku se přitom 1a-
chází přesně pod závěsem.

)l,

Jak musíte míč nebo smeták podepírat, aby nespadl?i
'l

a1:,z-Ť'y'(-.,/

krabička se sama
překlopí v okamžiku,
kdy se těžiště
dostane za svislici
procházeiící
překlápěcí hranou.

Kdy se překlopí?

YW
Vyznačte do obrázků přibližnou polohu těžiště. Která z dvojic předmětů na obrázku se snáze převrátÍ?

Vezměte si prázdnou krabičku od magnetofonové kazety nebo od sirek. Ve které poloze je nej-

stabilnější, ve které nejkácivější?
Najděte její těžiště avyznačíe si jeho polohu kuličkou z formely. Postavte krabiČku na stŮl. Po-
malu ji překlápějte. Sledujte, kde je těžiště v okamžiku, kdy se krabiČka přestane wacet zpét a

překlopí se. Vyzkoušejte to pro ruzné polohy krabičky.
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Kdo spadne?

Postavte se zády těsně ke zdi.Dokážete zvednout ze zemé minci tak, že se pouze předkloníte
a nohy zůstanou u zdi?
Teď se postavte ke zdi bokem tak, abyste sejí dotýkali například pravým ramenem a pravou
nohou. pokuste se zdvihnout levou nohu.

Proč to nejde?

Proč je výhodný tento způsob
překonávání 1aťky?

"@ 1
@

18. Téžiště a rovnováha
Nechte děti vysvětlit,

proč drží na špendlí-
kové hlavičce jehla
s vidličkami a tužka s
nožem na prstě.

pokud na to žáci ne-
přijdou sami, zeptejte
se jich, kde ie těžiště
a kde podpěra v jed-
notlit4ich případech.

n--

- /Ďš
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ru) ffi
,,,/ii §g" Člověk vzpřímený,

člověk turistický,

člověk pivní.
Dokažete odhadnout polohu

těžiště?
T. Ě.

I



19. Na houpačce 48

Mohou se dva kamarádizobrázku houpat spolu na hou-

pačce? Namalujte, kam byste kterého usadili.

Vyrobte si některou z houpaček podle obrázku. Dále sice budeme mluvit o špejlové houpačce,
podobné pokusy ale určitě dokážete udělat i s tou svou.

Vezměte si dvě držátkazbužirky se stejným počtem svo-
rek. Jistě pro vás nebude obíižné umístit je na houpačku
tak, aby zůstala vodorovná.

Co se stane, posunete-li držáttko na jedné straně dále od sředu? Kam se zhoupne houpačka? Jak
to dopadne, dáte-lijej naopakblíže ke středu? Jakje možné, že se houpačka zhoupne z rovno-
váhy, když síla, kterou zanitahaji svorky, zůstává stejná? Co se změnilo?

Vyzkoumejte, kam je třeba zavěsit druhé svorky, aby houpačka byla vodorovná. Zaplšíe, jak
daleko od středuiste je pověsili.

T-
§,n
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Cílo{,poznatek:
Pravidlo pro
rovnováhu na páce.

Doveďte děti k tomu,
že záleží nejen na
tom, jak velká síla za
špejli tahá, ale také
kde tahá.

2 svorky - 8 cm od středu
3 svorky - 4 cm od středu
3 svorky - 8 cm od středu
2 svor§ - 9 cm od sředu

4 svorky
2 svorky
1 svorka
3 svorky

...cm od středu

...cm od Středu

...cm od sředu
...cm od středu



19. Na houpačce49

Dokázali byste teď jižbez vyzkoušení odpovědět, jak daleko od středu zavěsíte svorky? Své
odpovědi ověřte pokusem.

3 svorky - 8 cm od středu 2 svorky
3 svorky - 8 cm od středu 4 svor§

Podívejte se znovu na své zápisy a zkuste dáít sami dohromady pravidlo, podle kterého musíte
umísťovat svorky na houpačku, aby zůstala v rovnováze.

Místo svorek bychom mohli na špejli zavěšovat Ňzná
závažička. Kam umístíte šedesátigramové závaži, aby
zůstala špejle vodorovná? Zkuste říci pravidlo pro rov-
nováhu.

Jakou silou musíme táhnout za siloměr na levé strariě, aby byla houpačka v rovnováze?

Rovnováha nastane, když :

sfla vlevo . její vzdálenost od osy = 5fln vprayo . její vzdálenost od osy

Co když budeme mít na houpačce více držátek se svorkami, jak bude vypadat pravidlo pro rov-
nováhu?
Vyzkoušejte, kam zavěsit svorky v situaci na dalších obrázcicb. Doplňte příslušné rovnice. 

,

1 svorkax 10 cm + 2 svor§x 3 cm= 2 svorkyx......cm
2svorkyx12cm+2svorkyx5cm+2svorkyx3cm=4svorkyx..,.cm+2svorkyx....,.cm

Zaíizeni,kteréjste si vyrobili, se obvykle říká páka. Špendlík, kolem kterého se špejle otáčí
představuje osu otáčení. Vzdálenost od špendlíku k síle se učeně nazývá rameno sfly. Součinu
ramene síly a síly, kterou táhnou za špejli svorky, fikaji fyzici moment síly.
Jak by vypadalo pravidlo pro rovnováhu na houpačce, kdybychom použili ryto názvy?
Kupodivu existuje i mnoho jiných a praktičtějších podob páky, nežje houpačka. Těšte se na
další témata.

...cm od středu

...cm od středu

kam?

flfl

il

Nechte děti samotné
objevit pravidlo pro
rovnováhu. přitom za
správnou formulaci
považujte libovolný
výrok, ve kterém se
objeví rovnost
součinů vzdálenosti
od osy a počtu svorek
nebo jejich hmotnosti
či síly, kterou tahají
za špejli,

Nechte děti
formulovat podmínku
rovnováhy v případě,
že budou za
houpačku tahat
siloměrem.

Zadávejte dětem další
úkoly na objevení
rovnováhy v případě,
že na jedné straně
působí více sil.
Napomozte jim při
formulaci pravidla pro
rovnováhu v této
situaci.
Můžete nechat děti po
skupinách vzájemně
soutěžit a vymýšlet
úlohy pro ostatní.

Vzdáleností síly od
osy otáčení rozumíme
vzdálenost vektorové
přímky síly a osy.
V příkladech
uváděných v tomto
článku zatím rameno
splývá se spojnicí osa
otáčenipůsobiště síly.
Doveďte žáky k
představě, že
rovnováha nastane,
budou-li součty
momentů sil na obou
stranách stejné.
Nezkoušejte, prosím,
odříkání pravidla pro
rovnováhu, ale
nechte děti na
konkrétních
příkladech předvést,
že mu rozumí.

1



20. Kdvžie houpačka křivá
Cílové poznatky:
Umět najít rameno
síly, určit ve|ikost
momentu síly a jeho
jednotku.

50

Jak usadit na houpačku Jitku a Martina ažvíte.. Určitě byste i sami uměli nakreslit do obrázku
pomocí šipek síly, kterými zatéžlji houpačku, avyznačit ramena těchto sil. Podobně jak je v1-
značeno pro Martina, určete pomocí obrázku velikost síly, kterou zatéžlje houpačku Jitka. a

délku jejího ramene síly. Spočítejte Jitčin moment síly.

;z

síla, kterou zaíéžuje houpačku Martin ....... FM = 500 N
rameno síly Martina....... /114 = 0,9 m
moment síly Martina ...... MM= íl,,r . FIr,r = 0,9 m. 500 N = 450 N.m

síla, kterou zatěžlje houpačku Jitka ....... FJ - .......
rameno síly Jitky ....... f1

moment síly Jitky ...... Ml =

.|
Kam ale usaditZuzanu, když bude houpačka křivá?

Můžete si to opět vyzkoušet. Místo špejle použijte kus křivého drátu. Zavěste ho podle obrázku
na ďržákzpapiru tak, aby byl v rovnováze.

Umístěte dvě svorky na každou stranu tak, aby se rovnováha neporušila. Kde jsou ramena sil?
Nalevo ho najít umíte. Kde by mohlo být stejně dlouhé pravé rameno? Tři možná ,,tamena"
jsou naznačena na obrázku. Je některé z nich to správné? Vyzkoušejte to na své houpačce.

fu

řiĚ

,- ď,ú-

éŤ*ů*
Na základě znalosti
jednotek síly a délky
nechte děti určit
jednotku momentu
síly, Nm.

Nechte děti navrhovat,
jak odměřit vzdálenost
u křivé věfue - po věfui
nebo kolmo k síle? -
vyzkoušejte jejich
návrhy na houpačce
z dráiu. závěs na drát
sestřihněte do tvaru V
aby drát mohl volně
hrvat.

9



51 20. Kdvžie houpačka křivá
Pokuste se naPsat kuchařský předpis, jak najít rameno síly u křivé piáky. Takhle to popsal pepík:

u?_.2- jZ.",b"-:Z.

*2a.**"</*.l-/v,
, v*r*4<4-4';*'
,z. za.Zz}* z*-a<." + <**.z7*-*4.

2*./* *+4?"-íé"-('
.l. zr-"'"zor. 

' 
4za_aÝa

/*!*;á ,-*,ě? % -€.

Vezměte si do ruky školní tašku a podržte ji
chvíli v polohách podle obrázku. Kdy se vám
drží nejlépe a kdy je to nejnamiáhavější? Proč?

Vyznačte do obrázku osu otáčení, sílu, kterou
vám taška táLne za ruku a její rameno, Porov-
nejte velikosti momentů sil v jednotlivých si-
tuacích.

Kdo se při zvednutí dveří víc nadře? Proč je
výhodné použít paku?

Jako páka funguje i naše paže. Jak velkou silou by tiáhl sva1 píi zvedání závaži
o hmotnosti 2 kg?

Najděte osu otáčení. Změříe z obrázkuramena sil. Jak velkou si-
lou táhne zapaži závaži? Jak velký je moment této síly? Jak vel-
kým momentem musí působit sval? Určete, jak velkou silou táhne
sval, znáte-li její moment a rameno.

:..ZIjZANA

Zadávejte dětem
další úkoly na hledání
ramena síly - např.
tlačte rukou na dveře
v různé vzdálenosti
od pantů a různým
směrem. Nechte je
vyznačit třeba pomocí
ukazovátka smě1 ve
kterém působí síla,
a jeho kolmou
Vzdálenost od osy
otáčení,

Při použití páky
můžeme využít
vlastní tíhu.

FsValU = 153 N

Pravidlo pro rovnováhu na páce objevil již AncHnlnons před
22DD|ety. Svůj smysl pro přehanění projevil známou větou ,,Ďejte
mi pevný bod a pohnu Zemi".

I

l
ll



21 . Setříme si svaly
cílové dovednosti:
Umět používat páky
v konkrétních
situacích.

hmotnost kolečka s
nákladem - 60 kg

52

V běžném životě používáme páku v mnoha situacích k usnadnění práce. Několik příkladů je na

následujících obrázcich. Najděte vjednotlivých obrázcích vždy osu otáčení, síly, které působí
na páku a jejich ramena.

Jaký náklad si můžete naložit na kolečko, aby vám ke zvednutí stačila síla 200 N ?

Zkuste vytáhnout hřebík oběma způsoby. Co jde iépe?



53

Pokud je to možné, vezměte si doma skutečné kleště, otvírák či kolečko. Najděte na nich osu
otáČení a zméíIe příslušná ramena sil. U věcí, které neseženete, odměřte ramena sil z obrázků.
Spočítejte, jak velkou silou štípáte drát, svíráte-li kleště silou 50 N.

Ořech asi stěží rozlousknete jen silou svých prstů. Kolikrát větší sílu dokážete vyvinout pomocí
louskáčku?

Zkuste sami najít další příklady použití paky.

Kde všude najdete páku
na jízdním kole?

Jakou silou táhneíetěz kola na obrázcích? Jak síla závisí na poloměru taliíe? Proč mají horská
kola i malé talííe?

21 , Setříme si svaly

Nechte děti pracovat
doma se skutečnými
předměty, případně je
požádejte, aby si
některé z nich
přinesly na hodinu,

poměr sil můžeme
určit jako poměr
ramen sil působících
na louskáček.

t=200 N

l r=200 N

l

Požádejte někoho z
dětí, aby na hodinu
přivedl kolo.

Ramena sil odměřujte
nejlépe na skutečném
kole.

Výsledky pro hodnoty
měřené z obrázku,,

E =0 N, F2=220N,
Fg=300N

00N

l

L_ )



22. Kladka, šroub
Cílové poznatky
a dovednosti: Na
pevné kladce
potřebuji k udržení
nákladu stejně velkou
sílu, jakou náklad
přitahuje Zemé. Na
volné kladce poloviční
sílu.

Jak velkou silou udržíte metrákového čuníka na kladce?
Vyzkoušejte si to řeba s menším nákladem

oba zedníci musí
vyvinout steinou sílu.
Tomu, ktený tahá přes
kladku, se tahá lépe,
může využít i svou
tíhu.

Na fotograíii je
dvojice volných
kladek,

Domluvte se s dětmi,
že pevně uchyceným
kladkám budete říkat
pevné a volně visícím
volné kladky.

síla, kterou musí
motor táhnout za
jedno lano = síla,
kterou Země přitahuie
panel : počet
zaměstnaných lan (tj.

4 lana) = 2 500 N.
Tento závěr však
v reálné situaci
ovlivňuje tření (snáze
se drží, hůře vytahuje)
a tíha kladek,

Ktery zedník musí vyvinout větší sílu?
Komu se kbelík zvedá lépe? Proč?

Dokážete z obtázku odhadnout, jakou silou by musel táhnout
elektromotor jeřábu, kdyby zvedal panel o hmotnosti 1 000 kg?

54
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22. Kladka, šroub
Udělejte si pokus podle obrázku. Budete potřebovat
2 košťata a dlouhý proyaz.

Proč Kehká Helenka snadno přetáhne silaky Pepu a Toma?
Proč mají boty šněrování?

Kterou cestu raději použijete, potáhnete-li na
hrad vozík se zásobami?

Dokreslete do obrázku sílu, kterou musíte držet vozík na svahu, aby neujel. Zjistéte jeiivelikost.

55

l _ --O''

§A) l u-r|3

A co když bude svah strmější? Jak velkou sílu
budete potřebovat teď? Nakreslete si opět do ob-
rázku potřebné síly.

^" L-rr3

Dojděte kzávěru, že
čím je svah strmější,
tím větší síla je
potřeba na udržení
vozíku.

Cestu do horského sedla ulehčuje autu menší stoupání cesty

Smotaná nakloněná rovina představuje šroub. Poměrně snadné otáčení šroubem může zname-
nat dosti velkou sílu, kterou působí šroub v podélném směru.



23. Vážíme
cílová dovednost:
umět vážit na
kuchyňských a
laboratorních vahách.
Nastavení nulové
polohy nezatížených
vah. kontrola
správnosti vážení.
odhad citlivosti vah.

předveďte dětem
správný postup při
vážení na
laboratorních vahách
(vyvažování,
posloupnost přidávání
závaží, arctování při
přidávání závaží). Při
dovažování vody
použijte pipetu,
injekční stříkačku
nebo kapátko.

Ve spolupráci s dětmi
přineste na hodinu
nejrůznější typy vah.
Nechte děti
popisovat, jaké mají
váhy součásti, na
jakém principu pracují
a jakým způsobem se
dosahuje rovnováhy.

Vážení různých
předmětů mohou
dělat děti doma.
Oceňte jejich píli a
vynalézavost.

56

S laboratorními vahami z obrázkajste se ve škole jř
nejspíš setkali. Jak se na nich správně važí? Nejprve na-

stavte váhy do vodorovné polohy. K tomu vám pomůe
olovnička nebo libelka a stavěcí nožičky, Poté si všim-
něte, že se vahy nehýbají a nevíňi. To je tím, že se l,a-

hadlo někde opírá. Otočením správného knoflíku zveď
nete břit pod vahadlem a váhy začnou fungovat. Řfllá
se tomu, že véůty odaretujete. Zkontrolujte, zda ručička
ukazuje nulovou polohu, případně váhy vyvažte. Zjis-
těte, na jaké nejmenši závažičko vahy reagují, Takto
byste měli začitpíiváňeni na libovolných vahách.

Prohlédněte si váhy, které máte k dispozici. Vyzkou-
mejte, jak pracují.

Zvažte nejprve prázdnou sklenku, pak do ní navťte
100 g vody, písku nebo soli.

Dokážete sami navrhnout a vyrobit
podobné vlastní váhy?

Navrhl a vyrobil žák Josef Koumes

Pokuste se zjistit hmotnost těchto předmětů:
špendlík, zápalka, kostka cukru, běžné mince, kapesní nůž, rohlík, lahev od limonády, vaŠe

školní taška, váš kabát, jízdní kolo, vaše tělo, osobní auto.

l!
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57 24. Mechanika iízdního kola
Pokusem podle následujícího obrázku zméŤíe, jŤ_rá- Cílovépoznatky:visí síla působící na obvodu kola na síle působící na ňážui,Ěř'pr"uoo,irn
šlapku jízdního kola. na jízdníni kole,

ZvětŠujte PoStuPně sílu táhnoucí za šlapku a měřte sílu, kterou musíte dižetnaobvodu kolo, aby
se netoČilo. PřísluŠné hodnotY zapisujte do tabulky apak vyneste do grafu, podobnějako petr.

t :r /29€' 4/- J,Lozjž'

Z;J.,//*, -S-i.é"./-.!í; a"J-a-!../"éu a:l/e * -€-r.1*
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, Grafem závislosti je přímka. Síla
i působící na obvodu kola je tedy
: přímo úměrná síle táhnoucí za: šlapku.Zapsatbychomtomohliná-
l sledujícím způsobem

D konstanta

proměřte s dětmi
závislost síly působící
na obvodu kola na
síle působící na
šlapku. Nemáte-li
siloměry s potřebným
rozsahem, můžete
použít tužší pružinu
(např. z posilovače) a
napřed ji ocejchovat,
na šlapku zavěšujte
třeba závaží. Udaje v
tabulce byly změřeny
demonstračním
siloměrem do 100N,
síla na šlapku se
nastavovala
přiléváním vody do
plaslového kbelíku,
kteryí byl na ní
zavěšen.

konstanta úměrnosti
je daná směrnicí
přímky. Dovecfte děti
k tomu, že ji zjistíjako
podíl libovolných
dvou odpovídajících si
hodnot sil na obvodu
kola a na šlapce.

D §UrlDLalllafnaobvodu= úměrnor1; fnašlanku

l: , , Kde je v grafu schovaná konstanta
",l]-,--]" úměmosti? Pokuste se ji určit.

Jak fungují převody?
Máte-li kolo s přehazovaČkou, můžete zopakovat píedcházejicí měření pro jiný převod.

spočítejte zuby na talířích a na kolečcích svého kola. změřte obvod
kola- Dokážete podobně jako Honza spočítat, kolik metru ujedete na
15 šlápnutí (15 otoček talíře) i projiné převody?

Vysvětlete, jaký převod zařadite při jízdě do kopce
a jŇý při jizdě po rovině.

.lí. 4. .lqq€ tran, Ú^od&*l

€a 4a 6o 8ě /@ /de 44a

úe.ba,
'l4l;Ň)
Fall-*
no&íun-,

alll'''ct/',
hel/a)
- 'W'rr-

at.oaň^núLij.W_n''i.a
l4rr)l- ,/
h-obžh-a,t

lAJiUlró
a,}.oloal
-'rl"\r-

+6 /z+ Z 45 15. L8 =7zo 7zo, 24=j9 3a.2-6a



25. Práce
Cílové poznatky
a dovednosti:
Umět určit, kdy se
práce z tyzikálního
hlediska koná, a kdy
nikoliv,
Výpočet velikosti
práce,

u obrazové sekvence
s dětmi diskutujeme,
co je užitečná práce
a co není, co je práce
ve fyzikálním smyslu
a co není.

Nechte žáky
diskutovat, na čem
závisí vykonaná
práce.

58

Co pro vás znamená práce? Když shrabete na podzim listí na zabradé, právem se cítíte unaveni.
Udělali jste pěkný kus práce. Tatínek, i když udělá totéž, se cítí méně unavený. Dá mu to ale
méně práce? A co když pracuje stroj? Když máme práci měňt, počítatnebo zani dokonce pla-
tit, nemůžeme se spoléhat na pocity. To jsou zíejmě dost pádné důvody k tomu, abychom se

všichni domluvili na společném významu slova práce a na tom, jak ji měřit.

Prohlédněte si obrázek ařekněte, kdo nebo co opravdu pracuje,
U dělníka, ktery se jen opíŘ o lopatu, není pochyb, že nepra-
cuje. Může se cítitpo takovéto celodenní,,šichtě" unavený, ale
zptáce to není. U muže, ktery držikbelík, aby nespadl, jeroz-
hodování těžší. Ale totéž přeci zvládne židle, na kterou kbelík
položí. Bude snad židle pracovat? Jizda na kole je už něco ji-
ného. Dojedete na poštu, ke kamarádovi - to je výsledek toho,
že jste se namáhali. Pokud se tam chcete dopravit bezpracné,
musí za vás pracovat někdo jiný - třeba motor auta. Ten vás
tam, i když ne zadarmo, doveze.

,,/

Když dojde autu benzín, nezbývánic jiného, než se spolehnout na vlastní sílu. Kterému Ze Smo-

lařů dá největší a kterému nejmenší práci dotlačit auto k čerpadlu?

L



Jistě se mnozi z vás shodli na způsobu, ktery se vefyziceplně osvědčil:
práce vykonaná řidičem = sílfll kterou auto tlačí . vzdálenosto po kterou tlačil

59

Podle čeho jste práci řidičů posuzovali? Jistě
a jak daleko měti k čerpadlu. Sílu i vzdálenost
údajů spočítat? Navrhněte jak.

25. Práce

Vyzvěte žáka, aby se
snažil táhnout stále
stejnou silou.

podle toho, jak velkou silou museli auto tlačit
, už umíte změřit. Jak však práci z těchto dvou

Místo tlačení auta můžete po třídě tah-
nout kamaráda na kolečkových bruslích
nebo skateboardu. Nejprve odhadněte,
a pak změřte siloměrem, jakou silou jste
ho tahli. Změíte, na jakou vzdáleňost
jste kamaráda odtiáhli.

Práci, kterou jste vykonali, zjistíte výpočtem:

práce potřebná k převezení
kamaráda na kolečkových =

vzdálenost, na niž jsem
kamaráda táhl

síla, jakou
ho tráhnu

ve všech úvahách
předpokládáme, že
síla působí
rovnoběžně s dráhou
pohybu. V obecném
případě musíme
počítat nikoliv
s celkovou silou, ale
jenom s jejím
průmětem do dráhy
pohybu. Do diskuse
o průmětu síly do
dráhy pohybu žáky
nenutle,

Do prázdných okének
patří např.:
1. sloupec
síla, kterou táhnu za
gumu rukou
sí|a mých svalů
přitažlivá síla mezi dru-
žicí azemí

2, sloupec
\^l,ška patra, do kte-
rého jedeme
žádná
vzdálenost, kterou
ujedu

bruslích

Chceme-li být struČnějŠi, označime práci písmenkem W sílu F a vzdálenost s. pak předešlýdlouhý zápis je možné napsat takto:

W=F. s

PoZoR: tento zPŮsob výpoČtu práce je použitelný pouze tehdy, je-li síla síálá arovnoběžná sdrilhou pohybu! -J'J- '

Jakou práci vykonal tahoun z obrázku?
W=F . s=30N. l0m=300Nm
Tahoun vykonal práci 300 N m.

Jen pro zajímavost: této jednoduché metody s_e siloměrem využil dr. P. Mc CRBepy při pří_
Pravě Přeletu kanálu La.Manche letadlem pónancnem hdskou silou, kdy pilot 1soueasnB iÁo_tor) bYl Pň zkuŠebních letech. vel mi brzy unauen. Taženimletounu za motocyklem přes silo-měr se ukázalo, Že letoun má podstatně vetSi aerodynamicty oápor než určily počítače přikonstrukci, Po sníŽení aerodynámického odporu a zlópšení ortur. Úyr nakonec přelet úspěšný.

Dovedete vYbrat takové Případy, kdy se práce koná a kdy ne? Zapištei sílu a vzdálenost pod_statnou pro určení velikosti práce.

lezeni po žebříku
natahování gumy
jizdavýíahem
řezání pilou
držení napjaté gumy
let družice kolem země
.|ízda na kole

síla mých svalů

síla, kterou táhne motor vÝtahu

síla, kterou drží.m napjatou gumu

síla, kterou vyvinu na obvodě kola

výška, do které vylezu
jak se guma protáhla

řez pilou

žádná



26. Energie
Cílové poznatky:
Energie je práce
schovaná do zásoby.
umět rozlišit
polohovou
a pohybovou energii.

--Y--

l když je možné
rozlišovat polohové
energie na polohovou
gravitační, polohovou
elastickou, atd., je to
většinou zbytečné, Ať
raději žáci říkají
energie napnutého
luku, polohová
energie kola na kopci,
energie stlačeného
vzduchu,...

Například lyžař na
vrcholu skokanského
můstku, gumouý
svazek modelu
letadla, natažené
pero jističe, voda
v přehradní nádrži,
závaží hodin, vzduch
v nádrži
kompresoru,...

Dejte žákúm za úkol
do obrázku sytostí
odstínu při
vybarvování siluety
vyjádřit změny
polohové energie.
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Aby se tramvaj, metro nebo vlak mohly roz-
jet, pořebují elektrickou energii. Motocykl,
auto nebo letadlo je nutné nakrmit benzi-
nem.
Ani kolo nejede zadarmo, musí se na něm
šlapat. Bezpráce se kolo hýbat nebude.
Řitate, že jeto někdy možné? A kdy? Když
jedete s kopce? t tady vás něco pohání.
Pojďte hledat, co to je.

\-r-^ /_^

J ,<--'"'a Ó/':r-( l 
-

Sami víte, že po rovině se jede celkem dobře. Při prvním stoupání z vás však nadšení rychle
vyprchá. Ale proč? Ačkoliv jedete stále na stejném kole, musíte se víc opřít do pedálŮ, abyste
vyjeli nahoru. A čím je kopec strmější, tím musí být vaše síla větší. Jste v tu chvíli v roli řidiče
zpíeďchozikapitoly, kter,ý musí tlačit auto, když mu dojde benzín. Vykonáváte teď ovšem větší
práci,nežkdyž jste jeli po rovině. Kromě odporu vzduchu musíte navíc překonávat přitažlivou
sílu Země, která se vás snaží stáhnout s kopce dolů, Ale práce vynaloženák vyjetí na kopec
není naštěstí nenávratně ztíacena. Dokážete sami najít situaci, kdy ji mŮŽeme ziskat zpét?
Jistě jste dokázali odpovědět, že se nám vracipíi jizdě s kopce.
Kde byla ukryta, když jste stáli na kopci?
V nové poloze vašeho kola, vás i ruksaku. Máte ji v zásobě (ako v konzervě) dokud se neroz-
hodnete sjet dolů. Sama nezmizí, nevyprchá, nemůžete j i ztíatit. Práci, schované do zásoby, se

říká energie. Této energii můžeme učeně říkat polohová gravitační.

Energie může být schována nejen ve
změně polohy, ale také například ve
změně tvaru - takovou energii má nap-
nutý luk, nafouknutý balonek, zkrou-

cená pružina. Doká-
žete vyjmenovat dal-
ší podobné příklady
energie?

Polohovou energii můžeme samozřejmě měřit. Plně naložený
výtah o hmotnosti 500 kg získá vyjetím do 6. patra (20 m vy-
soko) polohovou energii, která se rovná práci, potřebné na
jeho vyzvednutí.

ťl'll

@
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Nechte děti vybarvit
cyklisty podle toho
jak velkou polohovou
a pohybovou energii
má.

Červeně - polohovou
modře - pohybovou
Nahoře - celý
čeruený
V polovině kopce -
napůl červený, napúl
modný
Dole - celý modn/

prácenazvednutír}tahu = zvedacísfla . zvedacídráha

Iť= 5000 N . 20 m = 100 000 N. m = 100 kJ
To je i velikost polohové energie, kterou výtah v 6. patře má. To je sice energie v soustu chleba,
ale zkuste najít někoho, kdo bude zaksajic chleba točit klikou výtahu.

Píi jízdé s kopce pojedete stále rychleji. Čim ie to
způsobeno? Polohová energie, kterou jste měli na
kopci, postupně zvyšovala vaši rych-
lost. Měnilase v pohybovouenergii vás,
vašeho kola a ruksaku.
Pohybovou energii má také jedoucí
auto, letící míč nebo střela, tekoucí
voda, vítr, ...... a vůbec všechno, co se
pohybuje.

Ale co když budeme celou cestu dolů usilovně brzdit a tam zastavíme? Pohybovou energii ne-
máme (stojíme) a polohovou také ne (sme zase pod kopcem). Energie zmizela|? Vypadá to tak,
dokud si nesáhneme na brzdy. Jsou teplé? Polohová energie se přeměnila v teplo. Vidíme, že
energii nelze znlčit. Pouze se přemění v jiný druh energie a nakonec díky tření v teplo.

Příklad:
Tabulka čokolády o hmotnosti 100 g, když ji zvedneme do výšky 1 m;
práce = síla, kterou čokoládu zvedáme . výška, do které ji zvedáme
\V=lN.lm=lN.m=lJ
Úeinty energie 1J bychom mohli pocítit, když by nám čokoláda spadla z výšky 1m třeba na
palec u nohy. Podíváte-li se na tabulku v 1. dílu, zjistíte, že potravní energie 100 g čokoládyje
2250 000 J|

Jestliže se energie může přeměňovat z jednoho druhu v jiný, pak nepřekvapí, že pro všechny
druhy energie používáme i stejnou jednotku - jeden joule (džaul).

energie pěsti I l50 J
projektil z pistole | 400 J

člověk na kole (20 km/h) | l200 J

závodní lyžař ( l00 km/h) | 35000 J

Zni vám to příliš učeně? Ale vždyť při jízdě na kole toho občas využiváte|
Co uděláte pod krátkým prudkým kopcem, abyste ho snadněji vyjeli? Snažíte se pod kopcem
pořádně ro4et. Tím se vaše práce přemění ve vyšší pohybovou energii. Najejí úkor pak snad-
něji vyjedete do kopce - pohybová energie se přemění v polohovou. Pod kopcem jste si vlastně
vytvořili zásobu energie projízdu do kopce.

Dokázali byste vybrat z obriázků situace, při kterlých dochazí k přeměně pohybové a polohové ener-
gienavzájem? Zfuoveřtřekněte, kdy je nejvě§í a kdy nejmenší polohová a kdy pohybová energie
děvčátka na houpačce, luku, šípu a kluka na skateboardu.



27, Výkon
Cílové poznatky
a dovednosli:
Rozlišit co je práce
a co je vyíkon. Umět
nalézt údaje o uýkonu
v návodech k použití
spotřebičů nebo
přímo na
spotřebičích.

Můžete se žáky
otestovat jejich \^ýkon
ve škole podobně
jako Petr s tatínkem.
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Petruv tatínek se rozhodl otestovat svoji kondici. Syn Petr o jeho sportování pořídil následující
zápis:

.rn-*MW

Práce vykonanápfijednomběhu = gravitační síla. výška schodiště

W= F . s=750N. 19. 5 m= 14625 J

,la}i,*%".,1, r"el%r"+:

z!, ,.La XalL-1*ln Át/,.1^, = )ll625 lflSa = PJIA_
(p,,taaz:*)

l,, rú". kl^la//ď-aa, .0ú,./ =lE€25lf +z" -- a,o J/a
Gůs22;ó)

3: .pak, Ál.r,xa/"dt^,,lir/-,/ = /|€25 lfUa ,- §!P_!
Gilad,"ž)

Tatínek pokaždé vyběhl stejně vysoko, takže vykonal stejnou práci. Trvalo mu to ale ruzně
dlouho akaždý z výstupů byl ruzně namáhavý. O tom svědčí údaje o jeho tepu.
Když běžel rychle, vykonal tatínek každou sekundu více práce, nežkdyž běžel pomalu.
Vykonané práci za jednu sekundu říkáme výkon. Místo o vykonané práci můžeme také mluvit
o vydané energii.
Tatínek podával při každém běhu ruzný výkon, největší při třetím.

Výkon = práce / doba, po kterou se práce konala

nebo v úspornějším zápisu:

P=W/t

Jednotku výkonu jeden joule za sekundu nazýváme watt (\il). Jednotka je pojmenována podle
JeuBsr Warre (1736 - 1819), vynálezce parního stroje.
1W=lJlls
BudeJi váš výkon 1 W, moc se nezapotíte. Celou jednu sekundu budete mít na to, abyste zvedli
tabulku čokolády ze stolu na poličku do výšky jeden metr.
Dokážete odpovědět, jaký výkon budete mít, když to zvládnete za půl sekundy?

Možná jste již někdy slyšeli podobné slovo - příkon. Jaký je mezi
nimi rozdíl? Například chcete-li načerpat vodu ze studně, musíte
motor čerpadla připojit k síti. Motor si bere elektrickou energii
ze sítě a koná pro nás požadovanou práci - čerpání vody. Elek-
trické energii odebrané motorem za 1 sekundu říkáme přfton
čerpadla.
Například příkon motoru b éžného čerpadla j e 900 W. Motor i čer-
padlo se však pfi práci zabíivá (podobně jako tatínek při běhání
po schodech) a velká část příkonu setimzttáci. Na čerpání vody
takzbýváuž jenom výkon 180W!
Poměr mezi výkonem a příkonem bývánazýván účinnost. Naše
čerpadlo má neslavnou účinnost 180 W900 W =0,2,ti.20 7o.Na
čerpání vody se tedy z odebírané elektrické energie využije pouze
jedna pětina.Zbytkem tak jako vždy vytápime přírodu.
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pro stanovení účinnosti se musíme
rozhodnout, kterou práci či formu
energie chceme získat a která pro nás
znamená zíráíy. Ye vařiči například
chceme elektrickou energii využít k
ohřátí vody na čaj. Ztrátouje teplo,
které uteče do okolí. Účinnost u po,
norného ohřívače je asi97Vo, u kon-
vice na ploténku pakpouze 36Vo.
V elektrickém motoru chceme vylžit
elektrickou energii na mechanickou
práci.Ztrátoaje teplo, které se při pro-
vozu motoru vyvine. Účinnost mo-

60W
z elektářny

Jak hospodaří čerpadlo domácí vodárny

Diagramy účinnosti některých zúizeni

0.15 W
na napá|eni
kalkulačky

27. Výkon

Na domácích
spotřebičích je vždy
uveden jejich příkon
i proto, že ten je
rozhodující pro
připojení k síti.
Například
automatická pračka
s příkonem 2400 W
potřebuje při napětí
220Vproud:2400W
',22OY 

= asi 11 A.
Jistič bude muset mít
ovšem hodnotu větší.

Okamžitý příkon
člověka je velmi těžké
zjistit, protože se
např.při sportovním
4ikonu využívají
zásoby v těle. Výkon
elektrické lokomotivy
je značný proto, že je
nutný na krátkodobý
rychlý ro4ezd
těžkého vlaku. Během
jízdy pak je využívaný
4íkon značně nižší -
asi 200 kW.
Výkon prvních parních
strojů a motorů byl
srovnáván s lýkonem
tažného koně. odtud
plyne pojmenování
pro historickou
jednotkou u/konu
koňská síla (HP -
Horse Power), kůň
(k). Převodnívztah:
'l k=736yy,

900 W
z elektrické sítě

§
12w
na svícení

toru vrtačkyje asi70 Vo,k
práci se tedy využijí téměř
tři čtvrtiny dodané elek-
trické energie.

Kde vŠude se setkáváme s údaji o výkonu, příkonu? Prohlédněte si některé spotřebiče, které
máte v domácnosti a vyhledejte na nich údaj o příkonu. Můžete je porovnat s údaji na štítcích
spotřebičů na obrázku.

ÚOai tsoo W na Štítku vysavače znamená, že zahodinuluxování spotřebujeme 1,5 kwh (ki-
lowathodin) elektrické energie. Zjistěte cenu jedné kilowathodiny ve vaší domácnosti a kolik
byste za luxování zaplatili.

'.::§
ir-;l..-fi

720 W na vyhřátí přírody
ji:i*€+=::_.jii==1i=:
l.:!.il'.'_'l]-_,-:n!]: ::]-j] t: J _i

s,-,-#

í0 w na světlo

40 kW na jízdu

,,stroj " přibližný výkon přibližný výkon
najednoho pasažéra

cyklista na rovině
cyklista do kopce
kůň
moped
autobus
elektrická lokomotiva

raketoplán při startu
elektrárenský blok

20W
až několik set w
700 W
1100 W
200 kW
4000 kW při rozjezdu
200 kW rychlík po rovině
500 MW
1000 MW

4000 W
4000 w
200 W
100 MW

vyberte podle údajů v tabulce, ktery dopravní prosředek je z hlediska výkonu nejúspornější
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vlýkon motoru

80

70

60

50

40

30

20

10

0

spotřeba
litrů/100 km
12

11

Dokážete do obdélníkového diagramu znázomit
sloužila k jízdě a k provozu elektrospotřebičů?

otáčky motoru
1000 2000 3000 4000 5000 6000 ot./min.

90 100 110 120 í30 í40 km/hod

Jak hospodaří s energií získanou z paliva vaše
rodinné auto?
Motory automobilů, které získávají energii z
benzínu, znivytlživajíjen 10 až307o ktomu,
aby autojelo. Účinnostzávisí natom, jakrychle
se motor točí.

Dokážete z grafu vyčíst:
při jakých otáčkách má motor tohoto automobilu nejvyšší
výkon?

Při jaké rychlosti bychom nejméně za-
platili za benzín?

V motoristických časopisech
můžete najít podobné grafy i pro
jiné automobily. Najdete tam
i jiné důležité údaje. Například
to, jakrychle se auto dokážeroz-
jet. To závisinavýkonu motoru
auta. \čtšinou se udává, za ja-
kou dobu dosáhne auto rychlosti
100 km/h. Při výkonu 50 kW to
bývá asi 15 s. Nejde jenom
o rozjiždéni. Auto s výkonněj-
ším motorem dokáže rychleji
ujet z nebezpečné situace.

Zajimá vás, kam se ,,ztrati" píevážná část
energie ze spořebovaného benzínu?
V následujícím diagramu můžete vyčíst, jak
ie pruměmě prohospodařena energie
100 kwh, když auto jezdilo hodinu po
městě.
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Cílové poznatky
a dovednosti:
Umět číst údaie
z graíů. Zachytit dané
údaje do diagramu,
Připomeňte dětem,
žeiztěchtodůvodů
se v autech řadí
různé rychlostní
stupně, aby motor
pracoval
v optimá|ních
otáčkách. z druhého
graíu je vidět
nehospodárnost jízdy
vysokou rychlostí,
Příklady údajů:
P.* ,.výkon motoru
(kW)
ymď.,max. rychlost
(km/h)
tloo..100 km/h
dosáhne za (s):
P.."-V..r-í166
škoda Felicia
50_150_14,0
Mazda Xedos 9
125-22o-8,6
Porsche 91 1

300-290_4,5

Diagram udává
průměrný uríkon při
iízdé auIa městem. Je
patrné, že ačkoliv je
spotřeba auta vyšší,
než při jízdě mimo
město, výkon motoru
je využit jen nárazové
při rozjezdech. Udaje
v diagramu neslouží
k tomu, aby si je žáci
pamatovali, ale jen
k nácviku čtení údajů
z diagramu. Druhý
příklad k zobrazování
hodnot íormou
diagramu.
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tu část energie benzínu, která nám opravdu
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autobus.. 44
cestujících
2 osobní auta.. 8
cestujících

Kde nakonec skončí celý zbytek energie, asi není řeba
opakovat. I když víme, že jím vytápíme přírodu, je to ve
srovnání se sluníčkem méně, než kapka v moři.
Údaie z diagramu potvrzují, co již asi víte. Jezdit po
městě velkým autem se silným motorem se nejen nevy-
platí, ale takové auto vypustí více výfukových plynů
a ucpává ulice. Proto je pro městský provoz vhodný malý
automobil se slabším, ale hospodárným motorem. Vů-
bec nejhospodárnější je však cestování městskou hro-
madnou dopravou - metrem, tramvajemi, autobusy.

chcete-li se vozit ve městě autem,
času i s pokutou.

Kolik lidí se vejde do autobusu
a kolik lidí se vejde do dvou aut?

musíte počítat se zácpami, obtížným parkováním a čas od

4 lidé v osobním autě

Kolik prostoru zaberou cestující v dopravních prostředcích

Pan VomáČka se stěhuje do nového domku, vzdálenéholO km. K přestěhování svých knih o cel-
kové hmotnosti 400 kg hodlá pollžit osobní auto. Pan Zelený, zapřisahlý nepříiel automobilů
s jejich výfukovými plyny, se ho snaží přesvědčit, aby knihy odnoiil v ruksaku na zádech. ,,IO
km přeci nenižádná velká vzdálenost ", poučuje panZelený.
Pan VomáČka se nedá jen tak přesvědčit. ,,Vy ze|ený fanatiku ! Dokážete vůbec odhadnout ko-
lik je na to potřeba energie?" Rozvažte sami:
1 . Auto SPotřebuje na cestu tam a zpátky 1 ,6 l benzínu (to je 1,28 kg benzínu), jehož spálením
Spotřebujeme asi 55000 kJ energie (podle tabulky v prvním díluje v 1 kg benzínu utrytó 43000
kJ). Za spotřebovaný benzin zaplatime asi 32 Kč.
2. Kdybyste si do ruksaku naložili 25 kg, museli byste cestu absolvovat 16 krát, to je i s návraty
celkem 320 km! Denně zvládnete tak 40 km a tak budete stěhovat cetých 8 dní! Ťěžce piacu-
jící Člověk spotřebuje denně asi 17000 kJ energie. Za8 dni stěhování J ruksakem spotřebujete
energii 136000 kJ. I kdYbyste jedli jen suchý chleba a pili vodu, zaplatiíe,u spotřebouanou
energii asi 136 Kč.
Dáte teď za pravdu panu Vomáčkovi nebo panu Zelenému?

Pan LÍný vŠak bez svého auta neudělá ani krok. Jezdí denně do práce, na nákup, i pro noviny, i když
Žádná cesía není delší než kilometr. V těchto případech však nechává pan Vomáčka stát Švé auto
Před domem a chodí pěšky. Dokážete jistě posoudit sami, kdo z nich só chová rozumněji.

Uvažujeme že
kilogramou/ bochník
chleba za ,l0 Kč
v sobě skryivá
10 000 kJ.
Můžete diskutovat
s dětmi další
argumenty, například
náklady na výrobu
auta, čas potřebný
k přestěhování, apod.

44 lidí v autobusu

1



29. Hraieme si s rúznými pohony
Cílové poznatky a
dovednosti:
Poznávat,.jaká
energie se využívá k
pohonu u několika
jednoduchých hraček.
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Autu musíme dopřát energii zbenzinu, aby jelo. Naše hračky na benzín běžně nejezdí. Kde se
ale energie pro jejich pohyb bere?
U některých musíme například pomocí klíčku zkroutit péro. Jindy je třeba roztočit setrvačník.
U elektrických nezbývá než koupit baterii s energií, která tam byla vložena při výrobě, nebo
nabít elektrický akumulátor nabíječkou. Ani naše hračky se nepohybujízadarmo.
Na této dvoustraně najdete několik návodů na velmi jednoduché hýbajici se aparáty, které si
může zhotovtí každý z v ás.
Až se vám podaří je rozhýbat, můžete začít přemýšlet, odkud se bere energie pro jejich pohyb.
Takže nyní stavte, pozorujte a přemýšlejte!

Setrvačníkový pohon

Gumový svazek
u modelu letadla

Modelařský
spalovací
motorek

Modelářský motorek na CO2

špejle

špulka od nití
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Nafukovací balonek

Můžete postavit i na radiátor topení

Elektromotorek
s řemeničkou

Modelářská vrtulka

|l)t,:+)
!!]
)\l ), )

LED dioda (nebude-li svítit, roztočte motorek opačně)

,,Kinder" vajíčko

l



30. Jak pracuií tepelné motory?
Cílové poznatky
a dovednosti:
Pro činnost tepelných
motorů je typické
cyklické ohřívání
a ochlazování
pracovní látky.
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pojistný
VentiI

čerpací nádoba

Prvním opravdu fungujícím tepelným motorem byla parní pumpa Angličana TnoIraese S,tvB-
Rr'Ho z r. 1706 (patentováno 1698).Zahrajte si na pana SevnnvHo a sestrojte podle obrázkŮ
parní čerpadlo na vodu, které bude pracovat podobně, jako to jeho. To vaše bude o něco jed-

nodušší a místo vodní pary bude používat vzduch, abyste se neopařili.

1. Konce hadiček od láhve dáte do spodního a homího kelímku s vodou a láhev polijete teplou
vodou z vodovodu.
2. Zavíete teplou vodu. Kolíčkem nebo prsty ohnutím zaškrťte hadičku, která jde k hornímu
kelímku a pusťte na láhev studenou vodu (láhev můžete nechat chvíli chladnolt).Z dolního ke-
límku se při chladnutí nasává do láhve voda.
3. Ohnutím zaškťte hadičku jdoucí k dolnímu kelímku. Nechte na láhev téct opět teplou vodu.
Voda z láhve vystřikuje do horního kelímku.
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Opakujte kolem dokola, kolikrátje libo a dokudje co čerpat.
Zdviháni vody pomocí střídavého ohřívání a ochlazování vzduchu v lahvi je jistě zajimaváhra,
Parní Čerpadlo pana Saveryho ale dokázalo v dolech nahradit práci několika mužů, kteří se sta-
rali o odvodňování dolu.
Z tepla získaného spaloviiním uhlí nebo dřeva Saveryho čerpadlo využilo k čerpání vody jen
malou Část. \čtšina byla odnesenabezužitku chladicí vodou. Bez ch|azeniby ale čerpadlo ne-
pracovalo, stejnějako vŠechnyjiné tepelné stroje. Protoje účinnost tepelných strojů vždy nízká.

Zbývána
mechanickou práci

Teplo
dodané

zahříváním

Teplo odebrané
chlazením

Termoelektrický článek
Elektrické články a baterie, které si často kupujete do svých hraček, ziskávajielektrickou energii
z chemických dějů. Jistě jste se setkali i se slunečními článl§,, ve kterych se na elektrickou ener-
gii mění světelná energie. Do rodiny elektrických článků patří i méně znárný termoelektrický člá-
nek. Ten dává elektrickou energii tehdy, když jednu jeho stranu ohříváme a druhou chladíme.

Ohřívačem bude měděná nádobka s vroucí vodou. Chladič je podobná nádobka se studenQu vo-
dou. Vložíme termočlánek mezi ně. Když připojíme k termočlánku motorek, začne se otáčet!
Po nějaké chvíli se motorek otáčet přestane. Co jej zastavilo? Proč už jej termočlánek nepohání?
Teploměr ukazuje, že ohřívač ochladl, zatímco chladič zteplal. Menší rozdíl teplot způsobí po-
kles napětí článku. Ten pak užnedokáže pohánět motorek.
Jak dosáhnout, aby se motorek znova rozběhl?
Musíme obnovit dostatečný rozdíl teplot mezi ohřívačem a chladičem. Toho dosáhneme sa-
mozřejmě tím,Že do ohřívače znovu nalejeme vroucí vodu a do chladiče studenou. Existuje ale
i jiné řešení. Použijeme-li jako chladič led, motorek poběží dokonce i tehdy, když v ohřívači
budejen vlažnávoda.
Samotná sebeteplejší nádoba motorek pomocí termočlánku
neroztočí. Teprve při utrácení tepla na ohřívání
chladiče je možné využit zlomek tepla k ziskáni
elektrické energie.

30. Jak pracuií tepelné motory?

Termoelektrický článek funguj e
dokonce i obráceně - když ho
připojíme k baterii, bude se na
jedné straně ohřívat a na
druhé ochlazovat. Pak jej
můžeme použít například
v autochladničce,
jak se dozvíte
později v kapitole
o chladničkách.

á
skolní termočlánek

Polovodiěo\^ý termočlánek



31 . Parní motory
Cílové poznatky:
Historie a princip
práce parního stroje.

7o

Nápad vyná|ezce THouasB SevBRyHo byl jen prvním krokem na cestě k tomu, aby místo svalú
pracovala horká para. Další v pořadí byl nápad využit tlaku páry k tomu, aby se opřela do pís-
tu. Jak převést pohyb pístu sem - tam na otáčení kol, už bylo v té době známé, Najdete takor,é
převáděcí zaíizení na obrázcích?

Parní stroj, ktery se nepoužívaljen k čerpání vody nebo
dmýchání vzduchu, vyrobil Angličan Jarr,rBs Werr.
Vznikal v období 1165 až1769 abylnaněj v Anglii udě-
len patent. Výraznou změnou bylo použití pístu, na ktery
tlačila pára střídavě zjedné a druhé strany.

vsiup póry k pístu

Jak takový parní stroj vlastně vypadá azčeho se skládá:
1. Parní kotel - pod ním hoří uhlí a vaří v něm vodu. Vznikající horká para je vedena potru-
bím k válci parního stroje, kde tlačí na píst.
2. Pojistný ventil - zabraňuje tomu, aby parní kotel vybuchl, kdybychom pod kotlem moc to-
pili a para dosáhla příliš velkého tlaku. Podobný ventil máte doma na tlakovém hrnci aby ne-
došlo k jeho výbuchu při vaření.
3. Vátec parního motoru s pístem - zdepínatlačí na píst a pohybuje jím. Šoupátka páru pou-
štějí bud na jednu nebo na druhou stranu pístu..
4. Klikový mechanismus - mění pohyb pístu sem-tam na otáčení hřídele.
5. Kondenzátor je zařizeni, ve kterém se pára ochlazuje a mění zpáíky ve vodu. Kapalnění
páry se říká kondenzace.
Voda z kondenzátoru se čerpá zpět do kotle.
U parních lokomotiv většinou kondenzátory nebyly a pátra z válcil se vypouštěla rovnou do

ovzduší. Proto byly parní lokomotivy tak žiznivé.
Parní stroje se postupem doby zdokonalovaly abrzy začaly v továrnách nahrazovat vodní a
koňský pohon. První parní ,,automobil" postavil již v letech 1769 až I'772Francouz NIcoles
CucNor (čti kuňó). Dosahoval závratnou rychlost 4 km/hod.

První parní lokomotiva přišla na svět o třicet let později. Postavil ji Angličan Rlcneno TnB-
vITHIcK (čti trevisik). Kromě letadel poháněly parní motory téměř všechno.

L
I

tr-

výsiup póry po r"ykononé próri
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Parní stroje dokázaly z energie ukryté v uhlí využítjen asi desetinu, většina unikala do okolí
bez užitku. To byl spolu s rozšířením elektrické energie hlavní důvod, proč se od začátku XX.
století parní stroje přestávaly používat. Dnes se s parními stroji už prakticky nesetkáme. Nej-
déle vydržely v železniční dopravě, kde u nás sloužily až do roku 1980.

200 kW
z uhlí 180 kW

na Vyhřátí
přírody

20 kW na jízdu

Jak hospodaří parní stroj

S parním strojem se dnes už téměř nikdo z nás nesetká.
Pára ale pro nás pracuje stále. Pohání mohutné parní turbíny v elektrárnách a na lodích.

čez Heron Alexandrijský
vymyslel v 1. století
př. n. l. řadu
zajímavých
mechanismů, mezi
nimi i aeolipile -
otočnou kulovou
baňku s dvěma
směrovanými otvory,
z nichž tryskala pára,
Byla pokládána za
hračku. Až v r. 1629
přišel ltal Giovanni
Branca s myšlenkou,
aby se lopatkové kolo
poháněné párou
využilo k užitečné
práci. Skutečnou
parní turbínu ale
sestrojil Charles
Parsons ažv r,1884.
Tak jako na ostatních
místech
zdůrazňujeme, že
uváděné letopočty
slouží jen k určitému
časovému řazení
událostí a ne
k zapamatování, tím
méně ke zkoušení|

Brancova turbína

31 . Parní motory

Klikolý mechanismus
u lokomotivy poháněl
přímo kola, takže díky
jednoduchosti
pracoval bez závad.
Nevýhodou parních
lokomotiv byla dlouhá
doba roztápění. Proto
bylo {hodnější
udržovat v tzv.
výtopnách lokomotivy
,,pod párou".

Yic než mnoho slov vám toho o parní lokomo-
tivě řekne obrázek.

čEz
Prababička parní turbíny - Heronova pamí
baňka - byla o 1 8 století starší než první parní
stroj. Přesto přežily moderní parní turbíny
do dnešní doby. Je to díky tomu, že mohutné
parní turbíny ďokáži mnohem Lépevyužívat
energii získanou spalováním uhlí. Pro po-
hon elektrické lokomotivy pro cestu zPtahy
do Brna musíme spálit v elektrárně asi 1000
kg hnědého uhlí. Pro stejný vlak s parní lo-
komotivou bychom potřebovali přibližně
čtyřnásobné množství.
Kdyby ČO došlo uhlí, znamenalo by to, že
by každý cestující měl před cestou vlakem
z Prahy do Bma s parní lokomotivou ode-
vzdat topiči pytlík se 4 kg uhlí. Do elekt-
rámy stačí poslat jen balíček s jedním kilo-
gramem. Nejdrážší by cesta byla pro čtyři
cestující osobním autem, kteří by museli
každý přispět 4 lbenzinl.

Model parní turbíny si můžete snadno vyrobit třeba
z plechovky od bonbónů a zavúovaciho víčka. Do
víčka od plechovky udělejte 4 otvoryjako trysky. Více
vám jlž napoví obrázek. POZOR! Víčko s tryskami
neutěsňujte, ale položtejej volně na plechovku!

Parní vůz N. Cugnota Lokomotiva R. Trevithicka

Heronova parní baňka

parní turbína



32. Spalovací motory
Cílové poznatky:
Historie a princip
práce spalovacích
motorů.

Malá účinnost parních
motorů je způsobena
tím, že vodní pára
může mít jen několik
set'C, Pokud by měl
mít motor vyšší
účinnost, musel by
být plyn zahřátna
ještě vyšší teplotu.
Učinnost tepelného
motoru je totiž závislá
na rozdílu teploty
plynu při jeho ohřátí
a při jeho ochlazení,
protože ve válci
spalovacího motoru
při hoření směsi
paliva a vzduchu je
krátkodobě teplota
několik tisíc "C, je
také účinnost
spalovacího motoru
vyšší.
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Auto nebo motocykl bez benzínu j ezdileda s kopce. Když chceme jezdit i po rovině nebo do-
konce do kopce, nezbývá než koupit benzín - zdroj energie projejich pohyb. A víte, jakje to
uděláno, žebenzin auto pohání? Dokázali byste navrhnout zaŤizeni, které by dokázalo vytlži-
vat hoření (spíše výbuchu) benzínu k pohybu vozíku?
Jestli vás napadlo něco velmi ztřeštěného, jste na správné cestě každého vynálezce.

=\4

Posud'te sami: V letech 1805 až 1807 major Iseec oB Rrvez sestrojil zaíizeni, jehož princip vi-
díte na obrázku. Válec zčásti naplnil tím, co velmi bouchalo - údajně vodíkem - azapálillto
elektrickou jiskrou. Výsledek předčil všechna očekávání| Horké plyny ve válci prudce vytla-
čily píst, který přes ozubenou tyč a ozubené kolo roztočil kola povozu. Výsledkem prvni jizďy
s raketovým startem byla díra ve stěně dílny. Není divu, že na tento motor byl bez problému
udělen patent. Bohužel sejednalo o vůz najedno použití.

První fungující spalovací mo-
tor sestrojil Belgičan JneN LE-
NoIR v letech 1859 až 1860.
Připomínal parní stroj, do ně-
hož se místo pary přiváděl sví-
tiplyn a ve vhodný okamžik se
zapáltl elektrickou jiskrou. Po
odtlaČení pístu se spaliny vy-
pouštěly do ovzduší a nový
svítiplyn se přivedl na druhou
stranu pístu, kde se zase zapá-
lil. Princip dodnes nejrozšíře-
nějšího čtyřtaktního spalo-
vacího motoru navrhl v roce
1876 Němec Nrror-eus Au-
cusT Orro. Jednotlivé kroky
jeho činnosti jsou na dalších
obrázcich:

'|.--

G")

C-
L,, ,/)

q9-

směs svítiplynu se Vzduchem se nasáVá do Válce

směs plynu a Vzduchu je po nasání zapáiena jiskrou

žhavé spaliny tlačl na píst a konaií práci
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první otáčka:
motor

1. Sání - píst nasává přes otevřený ventil směs chladného vzduchu a paliva z karburátoru (v něm
se promíchá palivo se vzduchem) do válce. Pak se ventil uzavírá.
2. Stlačování (komprese) - píst směs stlačuje. Stlačováním se směs zahíivá (všimli jste si jak
se zahřívá hustilka při pumpování kola?). Stlačení nesmí být velké, aby se směs sama nevzní-
tila. Ve vhodném okamžiku je směs zapálena elektrickou jiskrou.

Druhá otáčka:
3. Rozpínání - po výbuchu od elektrickéjiskry spaliny o teplotě asi 2300'C tlačí píst a tím po-
mocí klikového mechanismu íoztáči setrvačník.
4. Výfuk - píst poháněný setrvačníkem vytlačí spaliny přes otevřený výfukový ventil do ovzduší.
pak se ventil uzavírá.
Motor pracuje pouze při rozpináni plynů. V ostatních krocích motor udržuje v pohybu rozto-
čený téžký klikový hřídel a setrvačník. K pohonu se využije jen asi 1/4 tep|a z paliva.
Spalovací motor se sám neroztočí jako parní stroj. Proto se musí rozběhnout pomocí kliky nebo
elektrického spouštěče,

Samozřejmě se konstruktéři snažili spalo-
vací motor ještě více zjednodušit. Na mušku
si vzali ventily. Vznikl bezventilový dvou-
taktní spalovací motor.
Jednotlivé kroky jeho činnosti jsou znázor-
něny na obrázcich:

1. Saní a stlačování probíhá současně. Směs z karburátoru nejde do válce, ale nasaje se do utěs-
něného prostoru s klikovým mechanismem. Současně s tím probíhá stlačování směsi ve válci
nad pístem. Na konci stlačoviání je směs zapálena elektrickou jiskrou.
2.Takév druhé pracovní době probíhají současně dva děje.Ve válci se rozpínážhavý plyn a na ko-
nec je vyfouknut do ovzduší. A současně s tím dojde k přefouknutí směsi kaniálkem od klikového
mechanismu nad píst do valce. Nová směs pomahá vytlačit ven spaliny po předešlém spálení.
Tím motor pracuje při každdé otáčce. Píst postupně odkryvá azakryvá otvory pro sání, výfuk
i přepouštění, a proto motor nepotřebuje ventily.

Dvoutaktní motor je jednodušší a lehčí než motor čtyřtaktní a měl by být i dvakrát výkonnější
(má dvojnásobný počet pracovních kroků). Protože však spaliny jsou vyháněny ven čerstvou
směsí, do výfuku unikne i její část bez užitku. Proto má vyšší spotřebu a ve výfukových ply-
nech je mnohem více škodlivin než u motoru čtyřtaktního.
V současné době se dvoutaktní motory použivaji u ručních motorových pil, malých motocyklů
a travních sekaček. Automobily s dvoutaktními motory dnes ustupuji, protože nesplňují stále
přísnější požadavky na čistotu výfukových plynů.

Spalovací motor je lehčí a výkonnější, než parni stroj s mohutným kotlem. Dí§ více než stole-
tému vylepšování neznárne v současné době lepší tepelný motor, Pokud bude dostatek ušlechti-
lých paliv jako je ropa a plyn (zkouší se i alkohol a vodík), má před sebou ještě dlouhou budouc-
nost.

32. Spalovací motory

V diskusi se žáky je
upozorněte, že slovo
uýbuch zde znamená
rychlé hoření,

Některé tepelné
motory mají pracovní
každý druhý krok
(dvoutaktní zážehouý
motor, jednočinný
parní stroj), čtyřtaktní
zážehový motor má
pracovní pak každý
čtvrtý krok.

Parní stroj má proti
spalovacímu motoru
uýhodu - pod jeho
kotlem se dá topit
prakticky vším, co
hoří a voda se dá
přivést do varu
i sluneční energií.



33. Další spalovací motory
Cílové poznatky:
Princip práce
uvedených motorů.
Jen pro zajímavost:
Rudolí Diesel
pracoval na svém
vynálezu celých 30
let!
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Jistějste slyšeli o vznětovém neboli
Dieselově spalovacím motoru.

Jak hospodaří čtyftaktní vznětový motor

Od Ottova motoru se liší tím, že do válce se v 1. kroku nasává pouze čistý vzduch a nikoli směs
vzduchu a paliva. Ve 2. kroku se vzduch více stlačí, čímž se zahíeje asi na 900 oC. Teprve pak
je do žhavého vzduchu ve válci čerpadlem vstříknuto palivo a samo se vznítí. DállŽ motor pra-

cuje stejně jako Ottův motor.

Vzhledem k tomu, že ve váLci docháni k velkému stlačovilním vzduchu, je motor těžší a hluČ-
nější. Na druhou stranu dokáže přeměnit vicenež Il3 íepla na mechanickou práci. Automobily
se vznětovými motory se proto vyznačují nižší spotřebou paliva. V následující tabulcejsou spo-
třeby paliva a nejvyšší rychlosti čtyř typů osobních automobilů. Poznáíe podle spotřeby, ktery
zkaždé dvojice je poháněn Dieselovým motorem?

Dosud jsme si všímali pouze spalovacích motorů, které pohanějí kola automobilů, motocyklů,
vlaků a vrtule letadel. Právě u letadel se ale zjistilo, že letadlo poháněné vrtulí nedosáhne větší
rychlosti, než700 km/lrod. Možná, že sivyná|ezci vzpomněli na podobnou hru s nafukovacím
balónkem, jako jste prováděli nedávno vy. Pustili jste nafouknutý balonek, který odletěl jako
střela. Moderní motory pro vysoké rychlosti pracují podobně.

automobil spotřeba nejvyšší rychlost

Mazďa323 GLX 1.7TD
Mazda 323 SDN 1.5LX
Renault Clio RT 1.4

Renault Clio RN 1.9 D
Opel Omega 2.5TD
Opel Omega 2.5 V-6 CD
Renault 19 RT 1,8

Renault 19 RT 1.9 dT

6,3u
7,2v
6,4v
5,5 |l
7,7 u

10,5 y
7,7 |l
5,9 v

00 km
00 km
00 km
00 km
00 km
00 km
00 km
00 km

170 km/hod
I77 kmhod
175 km/hod
161km/hod
195 km/hod
215 kmihod
176 km/hod
183 km/hod
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Při pokusu s balonkem jste si všimli, že neletěl dlouho. Když z něj unikl stlačený vzduch, ne-
mělo ho co pohánět. Jak to udělat, aby napříklaďzletadla stále tryskal plyn velkou rychlostí?
Tak vznikla myšlenka vhánět vzduch do komory v níž se smíchal s jemně rozprášeným pali-
vem, Pak se směs zapálila avznildé žhavé plyny se velkou rychlostí vyřítily tryskou ven, po-
dobně jako u balonku vzduch. Další porci vzduchu vháněly do spalovací komory lopatky kom-
presoru, poháněného turbínkou, Tím se motor sám plynule zásoboval vzduchem, ve kterém se
spalovalo palivo na plyny,kíerérozžhavené vyletovaly velkou rychlostí ťyskou ven. Tak vznikl
proudový (někdy se nazývá také tryskový) motor.

I letečtí konstruktéři
přemýšleli, jak pohanět
letadla co nejhospodár-
něji. Ukázalo se, že pro
nejobvyklejší cestov-
ní rychlosti letadel ko-
lem 1000 km/hod, je
vhodná kombinace vr-
tulového a proudového
pohonu.

Mohli bychom použít proudový motor k letu na Měsíc?
Nemohli, protože by mu v meziplanetárním prostoru chyběl kyslík.
Raketa si proto musí vedle paliva nést i kyslík pro celou dobu chodu motoru.

Hlavní částí raketového motoru je spalovací komora, v níž prudce hoří ohromné množství pa-
liva, dodávané čerpadlem zpwnináďrže. Kyslík potřebný k hoření je dodávan čerpadlem z

druhé nádrže. vzniklé žhavé
plyny díky tvaru komory vyletují
značnou rychlostí ven.
Čím větší je množství a rychlost
plynů, které za sekundu vyletí
ven, tím větší náklad dokáže ru-
keta vynést na oběžnou drahu.
Dokážete již odpovědět, proč je
raketa tak veliká a proč tolik
váži?
Raketa Saturn V která odstarto-
vala cestu amerických kosmo-
nautu na Měsic,váňila stejně jako
řicet lokomotiv. Hmotnost vlasíí
kosmické lodi, }íerou raketa vy-
nesla na oběžnou dráhu, odpoví-
dala jen hmotnosti věšího auto-
mobilu.

33. Další spalovací motory

nádž
s palivem

nádrž
s kyslíkom

čerpadla pro
palivo a kyslík)

spalovací
komora
motoru

I



34. Chladnička - stroi, který hřeje?
Cílové poznatky:
Chladnička ie tepelný
stroj, kteý využívá
cyklické stlačování
a rozpínání plynu.
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Chladnička j e zajimavý přístroj. Připojíte ji k elektrické síti, nastavíte termostat a ochlazujet:
vše, co do ní dáte. Jak taková chladnička chladí?
Dělali jste si někdy sifon v sifonové lahvi? Zkuste si ho udělat a jakmile plyn z bombičky vpus-
títe do lahve, vyšroubujte bombičku a silhněte si na ni. Značné se ochladila! Co se s ní stalo -'

V továrně byl do bombičky silně stlačen oxid uhličitý. Při stlačování se zahříval (podobně se

zahíivávzduch v hustilce při pumpování kola). Když děláme sifon, necháme plyn z bombičkl
prudce uniknout. Děláme tedy pravý opak stlačování.
Čím více plyn stlačíme, tím více se zahřeje a předá více tepla do okolí. Při rozpínání do pu-

vodního stavu se naopak ochladí. Provoz chladničky, která by použivala sifonových bombiček
k chlazení, by nás ale přišel hodně draho. Asi budejednodušší a rozumnější plyn opakovaně
stlačovat a rozpinat přímo v chladničce.
V současné době se použivaji v chladničkách takové plyny, které po stlaČení zkapalni.
Hlavní vtip je v tom, že stlačování probíhá mimo skříň ledničky arozpináni uvnitř. Nadpis ka-

pitoly je tedy pravdivý, jak se můžete přesvědčit, když si sáhnete nazadni stěnu chladniČky. Je

tam trubička v míižce, která pěkně hřeje|

Aby chladnička dobře chladila, nesmí stlačený plyn zůstat horký. Proto zadniČást chladniČkr
nezakryv áme, abychom umožnili ochlazování mřížky proudícím vzduchem.
Jakje chladnička uspořádána ukazuje obrázek:

l

I Sem vkládáme potraviny protože tu je zima I

I

l

I

I

I

l

l

I

I

l_

VYPARNIK - 200W

Tenká trubiěka,
která udržuje
rozdílný tIak
chladiva
v kondenzátoru
a výparníku

KoMPREsoR - 100W

Nesmíme
zakryvat,
aby se moh!
och!azovat

É,oF
Nz
LlJozoY

Toto uvidíme na zadní straně chladničky
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1. Kompresor - pumpa, která stlačuje chladící látku (chla-
divo); to se přitom ohřívá.
2. Kondenzátor - potrubí, kde se zahíáté chladivo okolním
vzduchem ochlazuje a zkapalňuje.
3.Úzkátrubička - škrtí proud chladiva deroucího se pod tla-
kem z kondenzátoru do výpamíku.
4. Výparník - je potrubí, v němž chladivo vře, rozpíná se a
ochlazuje se. Toto potrubíje omotané kolem krabice, ve které
je v ledničce nejvíce zima (,,mrazáku").

Dříve se použivaly v chladničkách jako chladivo freony, plyny poškozujíci ozonovou vrstvu
kolem Země. Proto jsou dnes nahrazovány jinými plyny.

Velmi jednoduchá je termoelektrická chladnička. Využívá termoelektrického článku naruby.

Á c>€>ffil
Polovodičový termočlánek

Takový článe stačí připojit k baterii
a on na jedné straně chladí a na
druhé hřeje. Máme jednoduché za-
íizeni pro elegantní chladničku
prakticky bezhlučnou a bez pohyb-
livých dílů. Termočlánků musí být
ale poměrně hodně. Taková chlad-
nička je proto dražší, než chlad-
nička s kompresorem. Navíc je
značným ,,žroutem" elektrické
energie. Proto se s ní setkáváme vět-
šinoujen u malých automobilových
chladniček. Její výhodou na druhou
stranu je, že stačí zaménit póly ba-
terie a získáme místo chladničky
ohřívačku.

Polovodičový termočlánek naruby

34. Chladnička - stroi, který hřeje?
První chladnička byla
zhotovena r. 1834.
Pro teploty chlazení
v rozmezí -25 

oC až
5'C se používalí
speciální plyny. Ty při
rozpínání ve
qíparníku (při teplotě
asi - 25 "C) vřou a při
stlačování
v kondenzátoru (při
teplotě asi 55'C)
zkapalňují.

Na chladničkách bývá
dnes viditelně
vyznačeno, že
neobsahují freony.

Autochladnička s termočlánkem naruby



35. Umíme vyrobit,,čistou energii"?
Cílové poznatky:
uvědomit si
souvislost mezi
potřebou energie
a znečišťováním
životního prostředí.

Fosilní paliva (fosilní
= vymřelý,
zkamenělý) jsou látky
vzniklé v dávné
minulosti
z pozůstatků
živočichů a rostlin,

V diskusi
k následujícímu
přehledu žáky
upozorněte na
společné problémy
s využíváním
obnovitelných zdrojů
energie:
1. Malá hustota
energie vyžaduje
značné rozměry
a počty kolektoíů,
vrtulí, tepelných
{měníků u tepelných
čerpadel, atd.
2, Přijatelné
podmínky pro
využívání určitého
druhu energie ( např.
větru) jsou zpravidla
jen na několika
lokalitách, takže její
globální využívání je
vyloučeno.
3. Zařízení pro
využívání
obnovitelných zdrojů
energie jsou zatím
velmi drahá, takže
cena energie je vyšší,
než cena energie
z íosilních zdrojů.
4. Ačkoliv je využívání
obnovitelných zdrojů
energie celkově
k životnímu prostředí
podstatně šetrnější,
nelze podceňovat
některé negativní
důsledky - např. hluk
větrných motorú, vliv
na ekosytémy
u přílivouých
elektráren,
podchlazování
Vegetace při
používání tepelných
čerpadel, atd.
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Už jsme si zvykli, že nás energie provázi na každém kroku. Je pro nás samoziejmé mít v trrě
teplo, svítit, používat televizi, počítač, magnetofon, gril, vysavač, chladničku, atd. Se stejnou
samozřejmostí používáme vlak, autobus nebo osobní auto. Žiyot bez těchto vymožeností s:
umíme jen těžko představit.

Málokdo z nás si uvědomí, ževyuživánim energie ukryté v uhlí, ropě a zemním plynu, jen rr -

užíváme zásoby sluneční enrgie, které se v nich hromadily miliardy let. Naše elektrárny, auto-
mobily, letadla, lodě, vlaky, yytápéni, ohřívače vody, tuto naspořenou energii hltají nevídanlm
tempem. Rozhlédněte se po vašem bytě nebo řídě. Nesvítí někde zbytečně žárovka? Nevětráte
místnostjen proto, že se vám nechce přivřít topení? Nenecháváte zbytečně téct teplou vodu pň
mytí rukou? Takto promarněná energie je pro další použití navždy zíracena, protože ji zabíi-
váme vesmír.

Dalším prokletím vylživáni uhlí a ropy je znečišťování ovzduší. Lidstvo se dnes snaží tyto ne-
blahé následky co nejvíce zmirnit, Kouřové plyny z elektraren jsou zbavovány popílku a škod-
livých plynů. U automobilových motoru se objevují čističe výfukových plynů - katalyzátory.
Aspoň tak se snažíme zabraňovat zhoršování životního prostředí.
Kde vezmeme energii, až dojdou zásoby uhlí, ropy a zemního plynu?
Jaderná energie je zatím jedinou energiií, která je technicky zra|ápto dočasné pokrytí celkové
spotřeby energie lidstva. Ovšem jejivyuživánivyžaduje složitá a drahá zaíizeni včetně těch,
která nás budou chránit před radioaktivním odpadem.
Zkouší se i využití sluneční energie, energie větru, energie vln, přílivu a odlivu, energie znitra
Zemé. Ukazuje se, že každý z těchto zdrojů je využitelný , ale žádný z nich energetickou situ-
aci nespasí.

Jaké jiné zdroje energie můžeme využivat?

1. Vítr - můžeme z néj ziskaí elekřinu a teplo pro vytápění a ořev vody na mytí, může po-
hanět lodě jako v minulosti.
Ačkoliv bylo zatím na světě postaveno asi 20000 větrných elektraren, jsou schopny nahradit
jen malý zlomek tepelných elektráren.

93%

7 o/o

- Větrné
elektrárny

Podíl vtýroby elektřiny v Dánsku
(kde mají hodně větrno)

čEz

2. Sluneční energie nashromážděná (akumulovaná) v půdě, vodě a vzduchu - můžeme ji zís-
kat pomocí tepelného čerpadla (fungujejako chladnička, do které bychom dávali vodu zíeky,
půdu nebo vzduch z venku a hřáli bychom se u jejího kondenzátoru).

Tepelné
elektrárny

čez
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snérgie okolního
píostředí

získávání tepl. z okolního vzduchu

ziskávání tepla z odpadního
Vzduchu

zí§kávání t€Pla ž povřchových vod

čez

4 kW na pohon
tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo

35. Umíme vyrobit,,čistou energii"?

kondenzálór

čEz

8 kW z ochlazení přírody
(vodní toky, vzduch, půda,

studniční voda...)

12 kW
na vytápěni
bytu

z|skávání tepla Z hlublnných vrtů

má větší výkon, než je nutný k jeho pohonu.



35. Umíme vyrobit,,čistou energiio'?

Z diagramu je patrné,
že spotřeba energie
v domácnosti je
největší tehdy, když je
nejméně sluneční
energie. Podobně
úsporný domek by
mohl takto fungovat
i u nás.

B0

3. Přímé sluneční záření- můžeme získat teplo pro vytápění a ohřev vody na mytí, elektřinu
ve slunečních elektrárnách.

eÉz

Schéma topení ve slunečním domě
1. sluneční kolektor
2. čerpadlo
3. akumulátor tepla
4, pomocné topení
5, topné těleso

pomocne
topení

sluneční
topení

březen duben květen červen óervenec srpen září řien listopád prosinec

4. Bioplyn (získaný urychleným tlením živočišných nebo rostlinných odpadů) - můžeme zís-
kat tep1o pro vytápění a ohřev vody na mytí, elektřinu v malých tepelných elektrárnách, jeho

spalováním můžeme pohánět tepelné motory.

SPOTŘEBA ENERG|E V EKOLOG|CKÉM DOMKU V KWh
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5. Tok řek - získáváme elekřinu pomocí turbíny s generátorem a mechanickou práci napři
klad pro mletí obilí, íezáni díeva čerpání vody..

6. Mořské vlnobití, přfliv a odliv - můžeme získat elektřinu.

přílivová elektráma

Elektrárna využívající
energii vlnobití

35. Umíme vyrobit ,,čistou energii"?

l



35. Umíme vyrobit ,,čistou energii'o?
Mezi obnovitelné zdroje počítáme i teplo pocházejici ze žhavého jádra Zemé (geotermální

energie) - můžeme zíJtat teplo pro vytápění a ohřev vody na mytí a elektřinu v malé tePelné

elektrárně, v níž by nemusel být kotel.

82

Existují i tzv. palivové
články, které
slučováním vodíku
a kyslíku produkují
elektřinu a vodu.
Našly uplatnění
zvláště v kosmickém
uýzkumu.

§,,"",*::-:§"

STUDENÁ VODA

Sluneční články nemohou vyrábět elektřinu večer, kdy ji nejvíce potřebujeme a vítr si také

fouká, kdy chce, Proto je třeba vyrobenou energii skladovat.

Elektřina se dá uskladnit nabitím akumulátoru. Uskladňuje se také jako polohová energie vody

(přečerpávací elektrárny) nebo stlačeného vzduchu. Elektrickým proudem je moŽné roz(.oŽlt

ubou ná vodík a kyslík. Oba plyny je možné uschovat stlačené a později použít například jako

palivo v tepelných motorech. Teplo se dá skladovat zejména zalrňátim vody ve velkých nádr-

ii"t 1prouáoějí se pokusy i s jinými látkami, ale voda je zatím nejvhodnější).

Každé skladování energie však představuje ztráty.
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Kolik energie mohou skladovat většinou potlživanázaíizeni? Vždy je uve-
dena uschovaná energie na 1 kilogram akumulátoru.

Akumuiace energie

1. Přečerpávací vodní akumulátor (čerpání do výšky 300 m)
2, Ocelový setrvačník
3. Olověný akumulátor
4. Sewačník z kompozitu (laminátu)
5. Voda v tepelně izolované nádrži ohíáíá o 60 stupňů Celsia
6. Elektrická akumulační kamna
7. Vývojové vysokoteplotní elektrické akumulátory
8. Stlačený vzduch
9. Tání a tuhnutí fluoridu litného LiF při 848 .C

10. Vodík uchovávaný v hydridech
11. Vodík jako palivo

35. Umíme vyrobit ,,ěistou energii"?

CD!-ooo
Ý6

Přehled prúmyslově
používaných
akumulátorů energie
a jejich energetická
hustota (data z íoku
1973 - 75, ale lývoj od
té doby příliš
nepokročil). Zdehraie
velkou roli technická
vyspělost provedení
(např. setrvačníky se
otáčejí ve vakuu na
magnetichých
závěsech bez tření),
uskladňování vodíku
je velmi komplikované,
Nádže se stlačeným
vodíkem jsou těžké
a rozměrné.
Udžování v kapa|ném
stavu při teplotě -253
oC je nákladné.
Hydridy jsou směsi
kovů, nasycených
vodíkem. při vzniku
hydridů dochází k
ochlazení kovů. Jejich
zahřátím se zpětně
uvolňuje vodík. Vodík
vácaný v hydridech
není u/bušný,
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Dovedete si představitjak by vypadala vaše
domácnost, jejíž fungování by bylo zalo-
ženo na obnovitelných zdrojích energie?



36. Elektrárny
Cílové poznatky:
Umět popsat
přeměny energie
v elektrárnách.
u elektráren
využívajících
obnovitelné zdroje
energie není možno
stanovit spotřebu
primární energie,
protože ta je závislá
na mnoha
okolnostech v místě
elektrárny. Tepelná elekrárna

kotel,
kde 3e voda
mění v páru

vodní elektrárna

84

0.4 kg uhlí
0.3 kg toPného
0.4 m3 plynu
0,6 kg dřeva
neboli 3.5 kWh

í.2 kwh na luxováni

abychom mohli hodinu luxovat?

1.6 kwh,
za energii
nic néplatímé
(platímé za stavbu
a údržbu elektrárny)

Kolik energie proudíci vody
poskytne ve vodní elektrárně energii pro hodinu luxování

přehradní hráz

2.3 kWh na vyhřátí přírody
:..:.:1.1 ; ::.j j-í*:= j::,] - 

:

-l:-i:,€+:].r}i:lj,=
a1]:.j:i:=:J:i:l 

==::;] 
j :

S","",k

vodni čerpadlo

0.4 kWh má odtékající voda

] ]i:,;;,::==+],l_,.;

Kaplanova turbina



85 36. Elektrárny
Orientační hodnoty

26 mg (milióntin gramu)
uranu
neboli 3.5 kWh

8 kwh,
za enérgii
nic neplatíme
(platíme za stavbu
a údžbu elektrárny)

Kolik uranu musíme spotřebovat
v jaderné elektrárně,

abychom mohli hodinu luxovat?

4.8 kwh,
za energii nic
neplatíme
(platíme však
za stavbu
a údržbu
eIektrárny)

poskytne ve větrné

3.6 kwh na provětrání a prohřátí přirody

Kolik energie větru
elektrárně energii pro hodinu luxování

luxování

ffi€uě

luxování'"di,

ffi
*vě

6.8 kwh na vyhřáti přírody

í.2 kwh na luxování

ffiřuě
Kolik energie slunečního záření

poskytne ve sluneční elektrárně energii pro hodinu luxování



37. Perpetuum mobile
Cílový poznatek:
Nelze vytvořit stroj,
ktený by pracoval
a přitom nepotřeboval
přivádět energii.
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Má_li člověk konat práci, musí být krmen potravou. Má-li stroj konat práci, musí být krmen
palivem nebo energií vjiné podobě. Potrava ikaždá energie něco stojí. Jak báječné by však
bylo, kdyby se podařilo zkonstruovat stroj, ktery by pracoval zadarmo!
Takovému vysněnému stroji se říká perpetuum mobile - latinský výtaz znamenající ,,věčně se
pohybující", Zástupy vynálezců se ojeho konstrukci snažily, ale marně. Postupem času sle-
vovali ze svých snů. Už by třeba nemusel pracovat, stačilo by, kdyby se aspoň neustále pohy-
boval bez přítoku energie. Ani to se však nikomu nepodařilo,
Mnohé z návrhů jsou však rafinované. Posuďte sami:

voda

rc
rc
re,

rc

$
plováky



87 37. Perpetuum mobile
Dokázali byste vysvětlit, proč jednotlivé stroje nefungují? Asi ne. Ale jedinou definitivní od-
povědí je přece pokus, Kažďý z téchto strojů si kdokoli může zkusit postavit a vyzkoušet.
Nejen stroje na obrázku, ale i ostatní navržené stroje nikdy nefungovaly.

My fyzikové máme velmi dobré důvody očekávat, že ani jakýkoli budoucí návrh perpetua
mobile nebude úspěšnější. Kažďý pohyb je totiž spojen s větším či menším třením a tím s
předáváním tepla okolí. Každý stroj tedy energii nejen sám nevyrábí, ale dokonceji stále
ztráci. Proto když nějaký stroj pracuje, musíme ho více ,,krmit" než kolik odvede práce. Fun-
guje tak lokomotiva, auto, letadlo, elektrárna, ale i tatínek běhající po schodech, vy na kole,
zedník stavějící dům,.........

1



38. Uspěchané světlo
Cílové poznatky:
světlo se ve
stejnorodém prostředí
šíří přímočaře.
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V minulém díle jste stopováním světla zjistili, že se šíří ve volném píostoru přímočaře. I když
světelný paprsek, kteqý nemíří do vašeho oka, nevidíte, můžete ho vystopovat tím, Že mu do
cesty postavíte například list papíru. Místo papíru stačí i nepatrné zmiČko prachu a hned se pa-
prsek prozradí.
Jižjste také prozkoumali odraz světla od zrcadla a zjistilijste, že dopadající i odražený papr-
sek mají od něj stejný sklon. Pojďme se ještě jednou v zrcad|e podívat na šachovou figurku a

nakreslit si celou situaci.

)",

Např.: nelze ji vzít do
ruky; to, že ji vidím, je
závislé na zrcadle.

Například pomocí
lístku papíru
s otvorem, kteryím
bychom opět
stopovali paprsek
světla, kteryí do
našeho oka nese
obraz figurky.

Je figurka, kterou viďite za zrcadlem, skutečná?
Bez váháni asi odpovíte , že ne. Najděte však co nejvíce důvodů pro takové tvrzeni. Aby bylo
každému jasné, že figurka za zrcad|em skutečná není, mluvíme o ní raději jako o obrazu fi-
gurky. Je možné obraz figurky zachytit na papír podobně, jako se nám to podafilo v dírkové ko-
moře? Nermuťte se proto, že se vám to nedaří. Ono to opravdu nejde a tuto skuteČnost shrnu-
jeme slovy, že obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý.
Dokázali byste se přesvědčit o tom, že paprsky jdou skutečně tak, jak jsme je nakreslili?
Jste si tedy jisti, že obraz figur§ nevidíme pomocí červeného a modrého paprsku na nákresu?
Vžijete-li se do role světla, můžete zdůvodnit, proč létáte po černém paprsku a ne po Červeném
nebo modrém?

Odměřte cesty všech ří paprsků a vyberte nejkratší z nich.

};,

Chování světla můžeme po zkušenostech se sebou říkat lenost. Aby-
chom na svou lenost zbytečně neupozorňovali, můžeme neutrálně
íikat,že ve volném prostoru i při odrazu od rovinného zrcadlaleti
světlo po nejkratší dráze.
Zjlšíéni, že dopadajíci i odražený paprsek mají od zrcadla stejný
sklon se obvykle vyjadřuje větou:
Útrel dopadu se rovná úhlu odrazu. Zv\ášté šikovné je měřit tyto
úhly od kolmice na zrcadlo.
Co se však stane, jestliže světelné paprsky nemohou tuto podmínku
splnit? Představte si zrcadlo natočené podle obrázku:

Jistě odpovíte, že v tomto případě figurku nevidíte. Po-
sviťte na zrcátko baterkou. vidíte, kam se světlo od zr-
cadlaoďráži? Máte-li ve škole laserové ukazovátko, pro-
zkoumejte odraz jeho paprsku na zrcad|e.

]
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Zrcadel může být více. Vezměte si několik zrcátek, Slunce nebo, po-
kud je pod mrakem, jasnou lampu, Pokuste se nyní nastavit zrcátka
tak, aby jejich prasátka splývala. Dá se to k něčemu vyllžií?

Sluneční pec v Odeillo ve francouzských Pyrenejích

Zkuste nyni zrcáíkaházejici odíazy na stejné místo při-
blížit k sobě, Nešlo by místo několika rovných zrcátek
udělat jedno zrcadlo zakřivené? Zkuste si opatřit pás
lesklého plechu a ohnout ho tak, aby opět soustředil od-
ražené světlo Slunce nebo vzdálené lampy na jedno
místo.

Soustředíte-li pomocí ohnutého ztcad|a dost slunečního světla do jednoho místa, může se vám
podařit dokonce zapálií papír. Jak nazyete místo, kde jste takovýmto způsobem oheň založili?
Divíte se, že se mu říká ohnisko?
JŇzáleži vzdálenost ohniska na zakřivení zrcadla?

Zkuste si,jak se odráži světlo od pruhu plechu prohnutého obráceně - vypouklého. Soustřeďuje
se někde? Zkuste odrazit vypuklým zrcadlem světlo baterky. Vidíte, jak se svazek rozbíhá? Na-
stavte několik zrcátek tak, aby připomínala vypuklý plech. Kde jsou prasátka?

Dokreslete kolmice k zrcadlu v místě dopadu jed-

notlivých paprsků a odražené paprsky

Vezměte si čistou nerezovou polévkovou
lžíci nebo naběračku. Podívejte se do níjako
do zrcadla zevniř i zvenku. Popište, jak se
vidíte.
Jsou zpětná zrcátka aut rovná nebo zakřivená?
Viděli jste už někde velké zrcadlo na křižo-
vatce? Proč se použivázroyna vypuklé?

Duté zrcadlo svou schopností připomíná
čočku. Užvite, že pomocí čočky je možné vy-
tvořit obraz (dělá to například čočka ve foto-
grafickém aparátu). I dutým zrcadlem je
možné obraz vytvořit. Taková zrcadla se pou-
živ aji v astronomických dalekohledech, sou-
časné největší zrcadlojev dalekohledu nahoře
Pastuchova na Kavkaze a má pruměr 6 m.

38. Uspěchané světlo

Místo pásu lesklého
plechu můžete použít
například dlouhý
kuchyňský nůž
(doňový),

pomozte žákům
olázkami na orientaci
obrazu,jeho velikost,
závislost na
vzdálenosti.
a) Zde se pozoruje
v tzv. primárním
ohnisku,
b) tzv. Newtonovo
ohnisko,
c) tzv. Cassegrainovo
ohnisko

1

(a) (b)



39. Lom světla
Cílové poznatky:
Rychlost světla závisí
na prostředí, ve
kterém se šíří. světlo
se šíří tak, aby mu to
trvalo co nejméně,

Rychlos!světla je
PREsNE
299 792,458 km/s.
V paktických
situacích zcela
vystačíme
s uváděnými
přibližnými
hodnotami.

Ttmto měřením
procvičíte odečítání
na měřítku, přesné
nýsování, měření úhlů.
Poměr iistě děti
spočítají na
kalkulačce. Také se
při tom smíří
s chybami měření
a poznají, že i přesto
mohou dospět
k cenným závěrům.
přesná závislost ve
Waru sin a/sin b =
n se nazývá Snellův
zákon, pro malé úhly
přechází do tvaru
a/b=n
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Víme už sice, že světlo létá po nejkratší dráze, nevime ale, jak rychle. Jaká je vaše zkuŠenost -

létá světlo nějakou pozorovatelnou rychlostí nebo je všude hned? Asi odpovíte, Že jste nikdy
neviděli světlo se loudat. Skutečně, rychlost světlaje tak veliká, žeji nedokáŽemejednoduŠe
svými smysly postřehnout.Zméíi1 ji však už v 17. století dánský astronom Or-n RouBn. V po-

lovině minulého století ji už uměl francouzský fyzik AnueND HIppoLyTE LouIs Flzalu změ-
řit v pozemských podmínkách. Dnes je možné ji změřit v jen trochu slušně vybavené labora-

toři. Rychlost světla záležinaprostředí, ve kterém se šíří,jak ukazuje následující tabulka:

Světlo letí 1,3 s z Měsíce,8,3 minuty ze Slunce,4,3 roku znejbližši hvězdy (Proxima Ken-
taura)

Světlo se v jiných prostředích, než ve vakuu šíří pomaleji, Co se děje napňklad pfi přechodu

světla ze vzduchu do vody nebo do skla?
Už v prvním díle jste zkoumali lom světla. Vloni jsme zjistili, že paprsek se na rozhranivzdu-
chu a vody ve sklenici láme. Pojdte nyní změřit, jak.

/16 l+. 1996
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91 39. Lom světla
Při měření ďé|ákaždý chyby. Zo-
pakujete-li měření, dojdete asi k
trochu jiným číslům. PodíváteJi
se na více měření, budete souhla-
sit se závěrem, že poměr úhlu ve
vzduchu a úhlu ve vodě je zhruba
1,3. Objevili jste zákon lomu.

PROČ se však paprsek láme? Proč
se pořád nešíří po nejkratší dráze,
tedy přímo?

Když Jarda přemýšlel o tom, jak
se světlo ve vodě 1áme, vzpomněl
si na svou příhodu z prázďnin.
chtěl stihnout vlak na zastávce, od
které ho dělila řeka a louka. podí-
vejte se na následující obrázek a
přemýšlejte, jak se mohl nejrych-
leji dostat přes řeku se stojatou vo-
dou nad jezem a přes louku k za-
stávce vlaku. Jarda asi jako vy
plave o dost pomaleji než běhá, na-
vícplaval spytlíkem suchých šatů.
Kíeráz vyznačených cestje nej-

rychlejší?

Jarda řeku přeplaval a louku přeběhl, vlak
mu neujel. Doma mu to ale vrtalo hlavou.
Proto si řeku a louku nakreslil, přidal něko-
lik možných cest a spočítal pro ně pořeb-
nou dobu. Podívejte se najeho výsledky:

Diskutujte s dětmi
qíhody iednollilých
cest.

Doveďte je k tomu, že
Jarda může proti
přímé dráze ušetřit
čas tím, že poplave
kratší vzdálenost
a raději dále poběží.
zatím však
nedokážeme ovšem
iednoduše řící, jak má
přesně optimální
trasa Vypadat.

Piene de Fermat,
1601 -1665,
írancouzský
matematik známý
spíše slými větami
o prvočíslech.
Fermatův princip sice
mluví o nejkratší
optické dráze
reálného paprsku, ale
pojem optické dráhy
(index lomu . dráha)
zde nechceme
zavádět.
Tuto formulaci
samozřejmě

1ť_ý^-e k,hla{"u ,/Á--

Když se Jarda podíval, která cestaje nej-

rychlejší, bacil se do čela, ,,Vždyť je to
jasné!" Je jasné i vám, proč se asi světlo
láme tak, jak se láme?
Světlo má ve vodě menší rychlost než ve
vzduchu. Běží tak, aby bylo všude co nej-
dříve, což neznamená, žebéži vždy po
nejkratší dráze.

Jardovi i vám se podařilo objevitjedno-
duché pravidlo, které popisuje šíření
světla. Kdybyste to stihli objevit do se-
dmnáctého století, jmenoval by se tento
princip po vás a ne po PrBnu oB FBRua-
TovI.

]



40. kde všude se světl o odrážía láme

Cílové poznatky:
Popis odrazu světla
v různých
podmínkách,

Na skleněném
povrchu se jistá část
dopadaiícího světla
odráží, částprochází.
Odražená část je
menší, je viditelná
tehdy, když není
přehlušena světlem
procházejícím.

Až někdy rozbijete
zrcadlo, pomyslete
místo na sedm let
neštěstí na fyziku
a jemným smirkem se
pokuste odbrousit na
části úlomku
ochranný lak
i kovovou vrsfuu.
Výsledek broušení
kontrolujte z obou
stran.
Čím užší pruh světla
baterka dává, tím
lépe, Daleko lépší
než baterka je ale
laserové ukazovátko.

Spokoite se
s formulacemi, které
jakkoli Vystihnou, že
světlo zůstává uvnitř
prostředí, ve kterém
má menší rychlost,
dopadá-li na rozhraní
pod jistým zvlášním
úhlem a všemi úhly
většími.

92

Rozhlédněte se kolem sebe a pokuste se najít, kde se světlo odráží a láme. Některé případy vám
připomeneme, některé prozkoumáme trochu podrobněji.
Už víme, jak se světlo odtážiod zrcadla. Mohou následující povrchy sloužit jako zrcadlo? Rek-
něte, kde je to vidět nebo kde se to využívá . Docházi někdy současně k lomu světla?
a) vyleštěná čepel nože b) lesklý povrch skla c) tenká kovová vrstviČka na skle
d) hladina vody e) povrch plexiskla f) papír

Vraťme se k někteqým příkladům podrobněji.
Sklo: Proč například sklo nefungujejako zrcadlo, když se díváte ve dne ven oknem? ProČ na-

opak funguje jako zrcadlo, když se diváte z okna osvětlené místnosti v noci? Srovnejte zrcad-
lení v obyčejných a tmavých brylích.

Kovová vrstva na skle: Tak jsou vyrobena obvyklá zrcadIa, ve kterých se zhlížeji macechy i
ostatní. Jde to totiž nejsnáze a poměrně lacino. Ploché sk1o s velmi hladkým povrchem se vy-
rábibéžné, stačí na něj nanést např tenkou vrstvičkou hliníku. Pro naročnější účelyje moŽné

dosáhnout přesně rovinného nebo i zakřiveného povrchu skla broušením. Tak se vyrábějí např.

zrcaď|a do hvězdrářských dalekohledů.

Hladina vody: Dívali jste se někdy do tůně? Pak jste si jistě všimli, že odraz na hladině potoka
dosti brání pohledu na dno. Jakje to obráceně? Jak nás však vidí z vody ryby ajiná vodní ha-

věť? Zkuste se podívat vzhůru na hladinu, až se budete někdy potápět. Jak vypadá svět tam na-

hoře?
Nechce-li se vám hned do vody, nalijte vodu do akvária a podívejte se boční stěnou. Kápněte
do vody kapku mléka a zkuste do akvaria svítit baterkou zhora, zboku a pokud moŽno i zďola.

Ověřte, že světlo běží stejnou cestou, jde-li ze vzduchu do vody i jde-li z voďy do vzduchu.
Ověřte, že se vždy část světla oďráži, část láme.

Co se stane, posvítíte-li zdola nebo zboku tak, že baterku skloníte více k hladině? Srovnejte svá
pozorování s následujícími fotografiemi. Na druhé z nich je použita speciální pomůcka, která
umožňuje posílat paprsky do všech směru.

paprsku v takové situaci nezbývá nic jiného, než se jen odrazit, lámat se nemŮŽe, ŘÍká se tomu

úplný odraz. Co všechno muselo být splněno, aby úplný odraz nastal?
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Zjistilijsme už, jak světlo zahnat do takové situace, že zlomit se ven z vody a tedy prchnout,
nemůže. Zkusíme si ted roli nemilosrdného věznitele. Podstatné je, že se podařilo uvěznit světlo
v pruhledném prostředí, kde je pomalejší, než ve vzduchu. Co to zkusit s nějakým pruhledným
plastem? Vezměte si například pravítko z čirého plastu a posviťte na jeden konec. Kudy se světlo
dostane ven z pravítka? Načrlněte dráhu světla v pravítku.

Vadí světlu, když pravítko trochu ohneme?
Pokudjste zjistili, ženevadi, pakjste objevili princip světlovodu. Světlo se dá vést tyčinkou z
libovolného průhledného materiálu, nejpohodlněji však tenkým skleněným nebo plastovým
vláknem, které je díky své tenkosti ohebné. Umíte-li morseovku, pak se můžete s baterkou skrz
vlákno domlouvat. Počítače se dnes umí po světlovodivých vláknech domlouvat rychleji, než
po drátech. Svazek vláken umí jednoduše přenést obraz - například ze žaludku (en je trochu
nepříjemný svazek vláken procházejici ústy ajícnem až do žaludku).

Podaňlo se nám světlo docela úspěšně zkrotit. Pojd'te ještě prozkoumat, jak světlo šikovně od-
rážet. Nakreslete si dvě zrcadla na sebe kolmá a několik paprsků, které na ně dopadají. Zkon-
struujte odražené paprsky. Kam míří?

Jestliže jste pracovali dostatečně pečlivě,
vidíte, že dvě kolmá zrcaďIa odrážeji pa-
prsky ,,tam, odkud přišly", Bohužel to ale
platí pouze pro paprsky v rovině kolmé na
obě zrcadla. Stačí však přidat ještě jedno
zrcadlo kolmé na obě píedcházejici a,,íam
odkud přišel" se odráží libovolný přichá-
zejicí paprsek. Takovému zaíizeni se říká
koutový odrážeč. Užjstejej někde viděli?

Máte jej na svém kole? Pokud jste ho našli, podívejte se na něj hodně zb|izka. Pokud jste ho
nenašli, běžte si ho rychle koupit do nejbližší prodejny cyklistických potřeb, je součástí po-
vinné výbavy kola. Čím jsou tvořena zrcaďla?

Najděte na kole
všechny části souvi-
sející se světlem. Jak
přesně fungují?

40. Kde všude se světl o odrdžía láme

Skleněné vlákno pro
ilustraci si lehce
připravíte vytažením
ze skleněné tyčinky.

pokud není žákům
jasná poznámka
o paprscích v rovině
kolmé na obě zrcadla,
zkuste si to prakticky
se dvěma zrcátky,
Záci jistě objeví, že
malinké koutové
odrážeče na jejich
kolech isou
v odrazkách. ukažte
jim rozebranou
odrazku, kde je
zřeimé, žeIam
dochází k úplnému
odrazu na rozhraní
plasVvzduch.
s baterkou i za
denního světla
můžete předvést
účinnost odrazek -

posviťte na ni
s baterkou blízko očí.

t



41 . Cočky
Cílové poznatky
a dovednosti:
Zobrazení spojkou.
konstrukce obrazu.

Obraz ie převrácený.
čočku mohou děti
získat v podobě lupy,
silného bryilového
skla, čočky z nějakého
rozbitého optického
přísťoje atd.

Okomentu.ite, že
zapálení papíru záleží
na velikosti čočky,
velikosti obrazu
slunce a na
slunečním svitu.
Děti asi zjistí,že
vzdálenost obrazu
okna a sluníčka je
přibližně stejná.

Svíčku dejte na
nějaký tácek.
Experimentování by
sice bylo Iednodušší
s malou žárovičkou,
se svíčkou je to ale
daleko hezčí.

Chcete-li předvést
dokonalé obrazy
svíčky, zatemněte
lépe a použijte vedle
jednoduché čočky
fotografický objektiv.
5 cm je ohnisková
vzdálenost
normálního ob|ektivu
íotoaparátu na
kinofilm,

kzobrazení
předmětu, který je
čočce blíže než
ohnisko, se vrátíme
později.
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Vezměte si do ruky zvětšovací sklo, kus bílé čtvrtk1,

a pokuste se na papíru chytit ostrý obraz okna, kte-
rým do třídy dopadá světlo. Jistě tušíte, že obrazmá
cenu hledat v prodloužení čary okno - čočka. Až se
vám podaří obraz lapit, požádejte kamaráda, at změí1
vzdálenost čočky od papíru. Je okno zobrazeno nor-
málně nebo nějakjinak? Popište jak. Podobá se to ob-

íaza y dírkové komoře, o které jsme mluvili vloni?

Svítí-li sluníčko, pokuste se na čtvrtku chytit čočkou obraz Slunce. Nebudte ale překvapeni, Že

jasný flíček možná za chvili zčemá a čtvrtka začne doutnat. ZméŤte opět vzdálenost chyceného

obrazu od čočky. Je hodně jiná než byla vzdálenost obranl okna? Zkuste totéŽ s jinou ČoČkou,

Jsou vzdálenosti chycených obrazů stejné?
Pro každó zvětšovací sklo umíte najít vzdálenost, ve které zobrazuje sluníČko. Někdy Papír v

této vzdálenosti chytí, někdy ne. Stejně se vám jistě bude líbit říkat místu, kde PaPÍr chytne, oh,
nisko a jeho vzdálenosti od čočky ohnisková vzdálenost. Viděli jste také, Že místo, kde na-
jdete obraz dostatečně vzdálených předmětů, se od ohniska příliš neliší.

A co když budeme chytat obrázek ně-

čeho blízkého? Pojdme to vyzkoušet.
Alespoň trochu zatemnéte, zapalíe
svíčku, vezměte čočku a čtvrtku. zkuste
dát čočku co nejdál od svíčky (na délku
lavice), pak blíže a bliže. Vždycky
chyťte obraz plamene a zméŤte vzdále-
nost svíčka - čočka a vzdálenost čočka
- obraz. Nespalte se a nezapalte školu.
Výsledky si poznamenejte do tabulky a

nakreslete do grafu, podobnějako Fran-
tišek. Souhlasíte s Františkovými zá-
věry?
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Pojďme se teďpodívat,jak se ďázobrazování čočkou nakreslit,
Chytáním pálivých paprsků sluníčka jsme zjistili, že se soustřed'ují
skoro do jednoho místa - do ohniska.

Zobrazovénim plamene svíčky jsme zjistili, že je-Ii svíčka blízko
ohniska, vytvoří se obraz hodně daleko. Ještě lépe je to vidět s ma-

lou žárovičkou svítící v ohnisku - paprsky pak vytvoří v dálce malý
světlý flíček.

Vezměte čočku, dejte ji tak daleko od oka, abyste skrz její střed vi-
děli tuto tečku o
Pak čočku ruzně naklánějte. Ověřte, že tečka zistává téměř na

místě. Paprsky jdoucí středem čočky se nelámou.

dr:bu(- t-!^auu - čáu @,| {o 40 30 Lo 40 1 B T 6 5
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Pojdme nyní narýsovat, jak pa-
prsky, o kterych jsme mluvili,
zobrazi špičku plamene ruzně
vzdáleného od čočky.

Podobně jako jste chytali obraznapapír, můžete chytit obraz na fotografický film. K tomu, aby
byl obraz ostry, je třeba najít vhodnou vzdálenost čočky od filmu. (U fotoaparátu je čoček ně-
kolik pohromadě a říká se jim objektiv), Hledání ostrého obrazu se přirozeně říká ostření, za-
ostřování. Hodně moderních fotoaparátů má už zaostřování automatické.

Yiíe už, že hodně vzdá|ený předmět zobrazlje čočka do ohniska. Stejně tak fotografický objek-
tiv. Ohnisková vzdálenost objektivu je obvykle napsána na jeho obrubě. Pojďte se nyní podívat,
jak to vypadá,kďyž ztéhož místa fotografujete objektivy s ruznou ohniskovou vzdáleností.

Ohnisková vzdálenost = 35,50. l00 mm

Dokážete do následující trojice
obrázků narýsovat paprsky,
zkonstruovat obraz a zméíit,
jak je velký?
Ktery z objektivů funguje tro-
chu jako dalekohled (a říká se
mu odborně teleobjektiv)?

Ktery naopak dokáže zachytit pohled do širokého úhlu a říká se mu širokoúhlý? Ktery objek-
tiv se hodí například pro sportovního reportéra aktery zase pro fotografa, ktery chce zachytit
krásu komnat na zámku?
Možná vás napadá, že nejlepší by bylo mít objektiv s nějakým
dalším ,,čudlíkem", kterým by se dala nastavovat ohnisková
vzdálenost. Takové objektivy skutečně existují. Na videoka-
merách jsou například úplnébéžné, na fotoaparátech se už také
často objevují. Učeně se jim říká objektivy s proměnnou oh-
niskovou vzdáleností, stručněji transfokátory nebo krátce zo-
omy (čti zům).

41 . Cočky
konstrukce obrazu
v případě plamene
vzdáleného od čočky
o dvojnásobek
ohniskové
vzdálenosti by měla
souhlasit
s Františkovým
závěrem, že obrazie
stejně daleko od
čočky, stejně velký
a převrácený.
K zevrubné prohlídce
fotoaparátu jsme vás
už vyzvali vloni.
Zopakujte a doplňte
vysvětlení ostření,
závérky a clony,
Podle aparátu, ktenl,
máte k dispozici,
Vysvětlete ostření
(iníormace žáde,ite
např, v odborné
prodejně).

ffi
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42. Oči, někdy s brýlemi
Cílové poznatky a
dovednosti: Funkce
oka a bryílí, Rozlišit
bnýle,,na blízko" a,,na
dálku".

Můžete srovnat oční
automatické
zaostřování s jinými
principy (měření
vzdálenosti) u
íotoaparátů.
Oftalmolog: Jak to
přesně íunguje???
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,,Síla" bnýlí se udává
počtem dioptrií. Ten
dostanete, vydělíte-li
1 m ohniskovou
vzdáleností čočky,
Nechte děti zažít
poznání, že rozptylky
jsou něco jiného než
obvyklejší spojky.

\ětšina z nás má docela dobře fungujici zaŤizeni s automatickým zaostřováním - oČi, Ostření
znamená, že svaly okolo čočky mění její tvar. Na následujícím obrázku vidíte čočku i citlivou
vrstvu - sítnici. Sítnice v okuie tvořena asi 130 miliony buněk. Jsou uspořádány do 3 vrstev.
Buňky citlivé na světlo jsou uloženy až v nejhlubší vrstvě. Jsou to tyčinky a čípky. §Činky jsou

cittiv8jši, umožňují jen černobílé vidění s menším rozlišením. Čípky umožňují barevné vidění
a rozlišení drobných detailů. Zrakový nerv odvádí vzruchy od tyčinek a čípků do mozku.
Automatické zaostřování pracuje íak,že svaly deformují čočku, aby zobrazl|a sledovaný před-

mět přesně na sítnici, Vzdálenost čočky od sítnice je stálá, musí se tedy měnit její ohnisková
vzdálenost. Oční čočka funguje jako zoom. Toto automatické zaostřování zvládáběŽně zaost-

ření od asi 20 cm do nekonečna.

Všimněte si, že mozek rovnou obraz převrací zpátky - Amálku nevidíte vzhůru nohama.

Ne každé oko však pracuje zcela ideálně, například nemusi být schopno zaostřit se na blízké
předměty. To je dost běžné ve staří. Pak člověk vidí ostře jen na dálku, je dalekozraký. Tomu

se dá pomoci brýlemi, ve kterých jsou zvětšovací čočky. Podívejte se na obrázek, jak brýle ,,na

blizko" fungují.

Jiné oko dokáže zaostřit i na kratší vzdálenost, než uvedených 20 cm, ale zase neumí zaostřit

na vzdálenější předměty. Takovému oku se říká krátkozraké, Dá se mu pomoci brylemi ,,na

dálku", ve kteqých jsou trochu jiné čočky. Už v minulém díle jsme j e nazvali,,zmenŠovacími".

Rozmezi vzdáleností, na které je oko schopno se zaostřit, se se stárnutím zmenŠuje. MŮŽe to

znamenat, že pak člověk potřebuje několikery bryle. Má-li někdo ve vašem okolí bryle, zjis-
těte, zda jsou na blízko nebo na dálku. Změřte jejich ohniskovou vzdálenost - pokuste se jimi
chytit např. obraz sluníčka.
Brylemi na dálku se vám asi sluníčko chytit nepodařilo. Světlá skvrna za čočkou se rozplývala.
Taková čočka paprsky rozptyluje a ne soustřeďuje! Proto sejí říká rozptylka, zaíimco zvětŠo-

vací čočce se říká spojka.

b"
e

spo|ka rozptylka



97 43. Čočky kolem nás
Čočky asi nejčastěji potkáte v rámečcích brýlí. Mluvili jsme
všechny čočky na následujícím obrázku:

už o fotoaparátu. Zkuste najít

Máte nějaké čočky ve řídě?
Někdy ani čočkajako čočkanevypadá. fiebaskleněnátyčjetaké vlastněčočka, jenfungujepouze
v jednom rozměru. Ostatně jistě si vzpomínáte na text za kádinkou v minulém dílu. Takové čočce
se někdy říká válcová. Válcovou čočku najdete například v lékařském teploměru. Kde?
Sklo reflektoru kola nebo auta moc jako čočka nevypadá. Při podrobném pohledu však zjistíte,
že je to vlastně mnoho malých, většinou válcových čoček. Slouží k tomu, aby světlo reflektoru
svítilo tam, kam má - aby řidič dobře viděl na silnici, a přitom neoslňoval protijedoucí řidiče.
Čočka se dá také vyrobit velmi rafinovaně tak, aby se silně zmenšilo množství skla a tím i její
váha. Podívejte se na následující obrázek, jak je možné z čočky vyříznout ,,zbyíečné kusy skla"
a čočku vyrobit v daleko plošším tvaru:

Takové čočce se hodně odborně říká čočka Fresnelova a najdete ji dnes většinou vylisovanou
z plastu například ve zpětném projektoru.
Čočky najdete někdy ,,o samotě" (bryle), někdy je jich několikpospolu (fotoaparát, mikroskop,
dalekohled). Zkoumáním více čoček pohromadě se budeme ještě v dalších tématech zabývat.

4

Cílové poznatky
a dovednosti:
seznámit se
s různými druhy
čoček.
1, Oči, bnýle, reílektor
na kole, reflektor
V autě
2. íotoaparát,
daIekohled
3. lupa

Skleněnou tyč jistě
v kabinetu najdete,
tentokrát ji Však
nemusíte třít liščím
ohonem,
válcová čočka
rozšiřuje sloupec
rtuti.
Nejlépe by bylo
přinést do třídy celý
automobilovlí,
reílektor a ukázat, jak
je uděláno jeho
zrcadlo, žežárovka
má několik různých
vláken (pro světla
obrysová, potkávací
a dálková) aukázat
čočky na skle,
ověřte si, že ve
Vašem zpětném
projektoru je jako
kondenzor užita
Fresnelova čočka
a ukažte ji dětem.
Současně jim můžete
dokázat, že funguje
opravdu dobře tím, že
nad projektorem
zapálíte černý papír.

'/,

<r_€
<E>

1



44. Spoiky a rozptylky
Cílové poznatky
a dovednosti:
Rozdíly zobrazení
spoikou a rozptylkou.

pojďte oba druhy čoček ještě podrobněji zkoumat. Vezměte si malou ŽaroviČku a připojte ji na

bařerii nebo odšroubujte reflektor z baterky, aby svítilajen žarovička. Nechte světlo ze Žaro-

vičky procházet hřebenem a dopadat šikmo na papír tak, abyste viděli pruhy světla a stínu od
jednotlivých zubů hřebenu.
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Dejte nyní do cesty pruhovanému světlu za hřebenem ruzné čočky. Poznáte, které jsou sPojkY

a které rozptylky?

Vraťme se ted ještě k Františkovu experimentování. Pokud byl plamen svíČkY dáLeneŽ ohnisko,

dal se spojkoň ;.to obraz pěkně cnytit na papír. Jak to ale dopadne,když bude blíŽ, neŽ oh-

nisko? Vezměte si místo svíčky radéjižárovlčku a vyzkoušejte to.

Zďaíílo se? Může se to vůbec podařit?
Zkuste naqi sovat paprsky vy cházejici z vlákna žarovky. Protnou se někde?

_*.__.-__F.
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Samozřejmě se to
nezdaří. přiveďte děti
kúvaze, že má{i
světlo Vytvořit obraz
na papíru, musí ze
žárovičky letět
k čočce, která jej
soustředí papír. V této
situaci se ale paprsky
za čočkou rozbíhaý.

Popis viděného při
cvicích s čočkami
můžete dětem zadat
za domácí úkol, maji
li čočky (bnýle)
k dispozici. Bnýlová
skla lze koupit za
přijatelnou cenu
u optika.
Taktně zamlčte
definici ohniskové
vzdálenosti rozptylky.
Rozptylkou ostatně
oheň nezapálíte,
Nevyžadujte
konstrukci obrazu
u rozptylky. Zvídavým
dětem ji samozřejmě
můžete předvést.

,-,,- *,'' -&+
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Dejte teď žárovičku asi do poloviny mezi ohniskem a spojkou. Pokuste se oPět chYtit obraz na

papir. zkuste se však zdá|ky na žarovičku skrz čočku podívat. vidíte něco?

Ňebo jinak položte čočku na stranku knihy a dívejte se skrz ni, Co vidíte? Tiochu ji Pozved-

něte.Údíte text jinak? pohybujte čočkou od papíru k oku a sledujte, jak se obraz měnÍ. PoPiŠte,

co vidíte.

Udělejte tytéž cviky s rozptylkou. Co vidíte tentokrát?

Jestliže obraz vidíte, pak se musel vytvořit na sítnici oka. NásledujiciobtázkY ukazují chod ně-

kolika paprsků.
Souhlasí vlastnosti obrazů s vašimi pozorováními?
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,,Jé, Julie" řeknete, když se na vaší sítnici objeví podobný
obrázek.

To však nemusí znamenat, že Julie stojí před vámi, Následující obrázky vám ukazují, že se to
může stát i jinak. Mozek si však pokaždé vykládá stejný obraz na sítnici jako Julii stojící před
vámi. Mozek vám dokonce může Julii ukázat i tehdy, když zavŤete oči a na sítnici není nic.

44. Spoiky a rozptylky
V jednotliqich
situacích pomozte
dětem v orienlaci
kladením otázek:
- kde je předmět?
- je obraz na sítnici
vzpřímený nebo
převrácený?
- vidíte obraz
vzpřímený nebo
převrácený?
- vidíte předmět
zvětšený nebo
zmenšený ?

ffi#Ř
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Tak jsme pominuli
zdánlivý obraz. Tímto
pojmem nechceme
děti zatěžovat. Když
cokoli vidíme, musí to
vždy skončit
skutečným obrazem
na sítnici.

veďte děti k rozlišení
toho, kde předmět JE
a kde ho VlDl.
Podívejte se do
akvária přes jeho
svislou hranu,
Některé rybičky
můžete vidět díky
lomu dvakrát,

Je to podobné, jako když se díváte
na kapra pod hladinou.
Kapr je ve skutečnosti jinde,
než ho vidíte.

l



45. Lupa a mikroskop
Cílové poznatky
a dovednosti:
Pozorování lupou
a mikroskopem.
pomozte dětem vidět
to, co mají. Může to
být náročné, protože
,ie třeba naaranžovat
tři věci do správné
polohyaktomuse
ještě správně dívat,
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Skoro každý z vás má asi zkušenost se zvětšovacím sklem: Můžete jej ďrŽet kousek od mili-
metrového papíru a dívat se jako Sherlock Holmes.
Komu ve třídě čočka nejvíce zvětšuje? Na kolik centimetrů se zvětší 1 centimetr pod lupou?

Naše čočka má ohniskovou vzdálenost 10 cm
1 cm viděný skrz lupu je stejně velký jrrko 2 cm viděné vedle lupy.

Zvětšeníje 2cm:7 cm=2

Dokážete podobně spočítat zvětšení své čočky?

Jiná možnost je přiložit čočku těsně před oko jako hodinář a dát předmět tak daleko, aby byl
ostře vidět. zjistete opět pomocí dvou kousků milimetrového papíru zvětŠenÍ. Tento Pokus s

čočkou blízko u oka nenílednoduchý. Musíte se totiž jedním okem dívat přes ČoČku na jedno

měřítko blízko a druhým okem současně na měřítko ve Čtecí vzdálenosti._

L"u"(. 4rhcz,fu'
: w, rúř d.Ůu. llyu,-/]nl

Áttylu A/u<*Llď

Ý$,a,/

používá-li se čočka k pozorování malých předmětů, říká se jí lupa. Teď uŽ víte, jak ji musíte

držet, abyste dosráhli có největšího zvětšení. Na obrázcích v předcházejícím tématu dokonce'vi-

díte, jak se šíří paprsky od předmětu na sítnici vašeho oka.

Můžete srovnat lupu blízko u oka s hodně silnými brýlemi nablizko?
Jistě můžete, a toto srovnání dá dobré vysvětlení situace. Takové hodně silné brýle zPŮsobÍ, Že

se budete moct na předmět podívat hodně zblízka a tedy ho vidět větŠÍ. SouČasně vŠak nebu-

dete ostře vidět vzdálenější předměty, Bryle jsou totiŽ od toho, aby posunuly rozsah vzdále-

ností, ve kterých je vidětósře, tam, kam potřebujete. Lupa jsou hodně silné brýle na blízko.

S jednoduchou čočkou není možné dosáhnout příliš velkého zvětšení a navíc je obraz vŽďY Po-
kňvenli. proto jsou dokonalejší lupy pro větší zvětšení vyrobeny z více ČoČek. I tak Často Zvět-

šení lupy nestičí. Ale už preo +OO lety vynalezli holandští výrobci brylí otec H,q.Ns a synZ_n-

crreruÁs JeNssBNovB způsob, jak zkombinovat několik čoček tak, aby dosahli daleko větŠího
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zvětšení. Vynalezli mikroskop. Tento vynález podrobně popsal a zdokonalil RosBRT Hooxn
(Čti húk) o sto let později. Dnes je mikroskop běžnýmpřístrojem ke studiu například biologic-
kých preparátů a máte ho jistě i ve vaší škole. Proto o něm nemusíme povídat, ale poradíme
vám, abyste si mikroskop pořádně prohlédli.

Existují však i mikroskopy založené na jiných principech, než|ámáni světla čočkami., napří-
klad elektronový mikroskop, kterým je možné získat například takovouto hmyzi podobiznu.

45. Lupa a mikroskop
Velmi doporučujeme
praktické ,,osahání'
mikroskopu. Vhodné
by bylo, aby se děti
nejdřív lupou a pak
mikroskopem podívali
na normální věci jako
například na papír se
stopou tužky, na
tkaninu atd.

Největší dosažitelné
zvětšení optického
mikroskopu je něco
málo přes 1000 x.

1



46. Dalekohled
Cílové poznatky
a dovednosti:
sestavit
improvizovaný
dalekohled.

Žácioy měli dospět
k poznání, že objektiv
musí mít ohniskovou
vzdálenost co
největší, okulár co
nejmenší.

Srovnejte pohled do
obráceného
dalekohledu
s kukátkem na
dveřích, Nemluvte
o úhlovém zvětšení,
ale se zvídavě!šími
žáky prodiskutujte, co
znamená vidět
předmět pod nějakým
úhlem.
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Podobně jako je zajimavé ozbrojit oko čočkou pro prohlížení malých věciček, je také pořebné vy-
bavit se pro pohledy do dál§. Pořebují to myslivci, vojáci, astronomové a kdejací jiní zvědavci.
Pohrajte si s dvěma spojkami s různou ohniskovou vzdáleností. Dokážete je sestavit tak, aby
fungovaly jako dalekohled?
Pokud se vám to podařilo, udělali jste íotéž, co na počátku 17. století ďokáza| JoHeNNBs Krp-
LER.

Je obraz v tomto dalekohledu přímý nebo převrácený?
Ještě o chvíli dříve než KBplBn sestrojil jiný typ dalekohledu holandský optik HeNs LrppBR-
Hnv (čti liprhaj). Použil spojku a rozptylku. Není vám divné že dalekohled může pracovat se
zmenšovací čočkou? Podívejte se na chod paprsků v tomto dalekohledu:

LrppBRrHBy si nechal dalekohled okamžitě patentovat, Přesto si více lidí počátek dalekohledu
spojuje se jménem Gal-n-Be GALILnI, kter,ý se o vynálezu doslechl, sestrojil si vlastní daleko-
hled a hned ho použil k astronomickým pozorováním. Spatřil krátery a hory na Měsíci, objevil
čtyři Jupiterovy měsíce aj.
Vidíte, že obraz v Galileově dalekohledu je přímý. To se lépe hodí na pozorování pozemských
předměru, Protože při pozorování vesmíru převrácení obrazu příliš nevadilo a protože Keple-
rova konstrukce měla více datších předností, brzy v astronomii převládla.

Pojďme nyní vyzkoumat, na čem závisí zvětšení našeho dalekohledu se dvěmi spojkami. Mů-
žete polžit dvě spojky se stejnou ohniskovou vzdáleností? Když máte dvě ruzné spojky, kte-
rou použijete jako objektiv (na straně pozorovaného objektu) a kterou jako okular (k oku)? Jak
to vypadá, když čočky navzájemvyměníte? Co když vyměníte čočku v objektivu nebo okularu
za úplnějinou čočku sjinou ohniskovou vzáleností?

Podívejte se ještě na následujíci obrázek, kde je zvýrazněn úhel krajních paprsků od předmětu,
které vstupují do dalekohledu, a úhel paprsků, které vystupují. Je jasné, proč v dalekohledu
máte malé zorné pole a vidíte vzdálené předměty zvětšeně. Je jasné, proč když se podíváte do
dalekohledu obráceně, je váš pohled širší a věci jsou zmenšené?
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KdyŽ llžjste si vyzkoušeli, z jakých čoček dalekohled sestavit a jak musíte mít čočky daleko
od sebe, můžete si snadno použite|ný dalekohled sestrojit. Vezměte napřklad papírovou trubku,
na kterou se navíjejí |átky, a vlepte do ní spojku s větší ohniskovou vzdálenostíjako objektiv a
pohyblivě (kvůli ostření) spojku s menší ohniskovou vzdálenostíjako okular.

Nahradíte-li spojku okuláru rozptylkou a seřídíte-li znovuvzdálenost obiektivu a okuláru, zís-
káte Galileův dalekohled.

Asi jste zjistili, že dalekohled, který má alespoň trochu slušné zvětšení, musí být dost dlouhý.
Podívejte se na monstrózní konstrukci JoHaNNa Hgvelle.

_-=:-:_

Podstatně praktičtější byly asi vytahovací, z několika trubek zasunutých do sebe.

Možná vás napadlo trochu bláznivé řešení - nějak dlouhý dalekohled
smotat nebo zalomit. To druhé řešení se skutečně potlživá u triedru,
kter,ý jste už určitě viděli. Pokud možno si prohlédněte skutečný triedr
a podívejte se jím. Je obraz přímý nebo převrácený? Zkuste se také po-
dívat do triedru z ďruhé strany! Prohlédněte si na obrázku, jak to vy-
padá uvniř. I kdyžje okulár složen
z více čoček, funguje jako spojka
nebojako rozptylka? Souhlasí to s
nepřevráceností obrazu?

Všimněte si, že hranoly, které v triedru zajišťují zalomení paprsků, pracují díky úplnému od-
razunaroztltaní sklo vzduch. Uvědomte si také, žeza7omeniv hranolech obrací obraz do přímé
polohy, i když okular se chovájako spojka, takžeby obraz měl být převrácený.

46. Dalekohled
Podstatně trvanlivější
dalekohled můžete
vyrobit
z novoduroul,ch trubek
různých průměrů.
Čočka pro obiektiv je
třeba,,slabá" (tak
2 diopťie), pro okulár
co nejsilnější.

Máte-li triedr
k dispozici, ukažte ho
dětem, vyzkoušejte,
na jaký rozsah
vzdáleností se dá
zaostřit. Vysvětlete
standardní označení
např,8x30-zvětše-
ní x průměr objektivu.
Vysvětlete, že větší
průměr ob|ektivu
umožní posbírat více
světla
z pozorovaného
objektu a tedy lépe
vidět např. za šera.

t



47. Pohledy vzhůru
Cílové poznatky:
Představy
o velikostech
největších
dalekohledů.

Fotografování, kromě
toho, že přináší trvalý
záznam, dovoluje
také sbírat světlo
dlouhou dobu.

Samozřejmě dalším
problémem by bylo
odlití velkého
homogenního
a opticky dokonalého
kusu skla.

Doufáme, že tuto
ilustraci pokroku
nebudete zkoušet,

Máte-li ve škole
astronomický
dalekohled,
předveďte ho dětem.
Ještě lépe, máte-li
v dosahu nějakou
hvězdárnu.
Dohodnete-li tam
večerní návštěvu
spojenou
s pozorováním noční
oblohy, je úspěch
zaručen.
uložení dalekohledu
se odborně říká
montáž.
Osa Země:
S kompasem najdete
sever (magnetický
sever se u nás moc
neliší od
zeměpisného), osa
pak musí ieště mířit
nahoru pod úhlem
rovným zeměpisné
šířce, tj. u nás asi
50,,

Už jsme si řekli, že prvni dalekohledy rozvíjeli především astronomové, BYl a je to Pro ně Zá-

klaání nástroj, kterýjim pomahá dohlédnout stále dále a dozvědět se o vesmíru více. Pojdme

se podívat, čeho se ve vývoji dalekohledů podařilo dosáhnout.

od astronomických dalekohledů se chce, aby měly velké zvětŠenÍ, poskytovaly k-valitní ne-

zkreslený obtaz-aaby umožňovaly sousředit co nejvíce světla (aby bYlo moŽné vidět a foto-

grafovat i slabě svítíií hvězdy). Kromě toho musí mít rozumné rozměry, tak abY s nimi Š1o otá-

čet do požadovaných směru a chránitje před nepřízní počasí.

Ukázalo se, že dokonalý obtazv čočkových dalekohledechje možné získat kombinováním více

čoček z Ňznýchdruhů skel. Toto řešení se ostatně polživái u fotografických objektivŮ, viděli
jste,jakjsou složité.

Posbírat více světla znamená udělat dalekohled větší, přesněji s

větším průměrem objektivu. Kvalitní čočku však nelze vyrobit li-
bovolně velikou - byla by moc těžká a v upevnění by se deformo-

vala, Proto zůstal největším čočkovým dalekohledem na světě da-

lekohled Yerkesovy laboratoře ve Wisconsinu (USA) z roku 1897,

ktery má objektiv o pruměru I02 cm.
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Další krok ve stavbě dalekohledů znamenalo nahrazení čo-

ček zrcadly a postupné zvláďáni výroby velkých ztcadel,
Tak vznikl v roce 1908 dalekohled se zrcadlem o pruměru

I52 cm (observatoř na Mount Wilson, nedaleko Los An-
geles v Kalifornii), v roce I9I7 o pruměru 254 cm (opét

Mount Wilson). V roce 1949 se podařilo v observatoři na

Mount Palomaru (rovněž v Kalifornii) uvést do provozu te-

leskop se zrcadlem o pruměru 5 m.

Největším současným teleskopem je šestimetrový teleskop

na hoře Pastuchova na Kavkaze. Je pravděpodobné, že větší

zrcadlauž nebudou vyráběna. Je možné totižjiné řešení -

zkombinovat několik zrcadel vedle sebe a světlo ze všech

soustředit do jednoho ohniska (viz fotografie).

Největším dalekohledem v naší republice je dalekohled se

,r"ádl"m o pruměru 2m v Ondřejově nedaleko od Prahy,

víte proč jsou podstavce dalekohledů, např. palomarského, tak komplikované?

Jeden z dňvodů odhalíte okamžitě poté, cb se podíváte jakýmkoli dalekohledem . Zjistite tottŽ,

že pohled dalekohledem silně ruší iřas vašich rukou. Velké dalekohledy jsou samozřejmě také

velmi těžké a proto je jejich stabilní upevnění tak naročnó,

Napadá vás, proč só,aštionomické dalekohledy otáčejí okolo tak divně šikmých os? Zkoušeli

jste se někdy dívat dalekohledem z kolotoče?
Naše Země se točí trochu pomaleji než kolotoč. Přesto však při pozorování nebo fotografování

určitéhvězdyjetřebaastrómickýdalekohled zahvézdouotáčet,atakvYrovnávatotáČeniZemé
pod našima nónu*u. Může se o to starat hodinový stroj. osa otáčení musí být shodná s osou

Ótaeeni Zemé. Umíte ve třídě udat směr osy Zemé?
Směr osy Země se snadněji najde v noci - míří k Polárce,

L



105

VÍte, proČ jsou velké astronomické dalekohledy umístěny na vysokých horách daleko od měst?
YŽdyt je to pro astronomy nepohodlné!
Zkuste večer vyjít před dům a podívat se, kolik vidíte hvězd. Nebydlíte-li na samotě, pak spíše
neŽhvězdy uvidíte lampu veřejného osvětlení. I za městem vidíte světelný závoj,kterým hvěz-
dičky jen probleskují. Obloha nad námi je dosti znečištěná prachem a jiným drobným smetím,
které rozptylují světlo. Ohřátý vzduch se také tetelí a tím rozostřuj e obraz v dalekohledu. Na
horách, třeba v Chile nebo na čtyřtisícmetrových sopkách (nesoptících) na Havaji je to pod-
statně lepší.

NejlepŠíje ale vzduch vůbec vynechat. Proto raketoplán Discovery vynesl v roce 1990 na oběž-
nou dráhu kolem Země Hubbleův vesmírný teleskop (HST) se zrcadlem o pruměru 2,4 m.Bo-
hužel, zrcadlo bylo vybroušeno nepřesně. HST má však dnes nasazeny ,,btýle", které vady zr-
cadla napravují a astronomové jásají nad jeho fotografiemi. pokochejte se také!

Fotografie počasí na Marsu: Řidke mraky, ta.lici
polámí čepice a povrch bez prachových bouří
ukazují jasné jaro na severní polokouli.

Obrázek Hubbleova dalekohledu se zavřeným poklopem chrá-
nícím zrcadlo

Obrázek mračen plynu v mlhovině M16, kde se rodí
nové hvězdy

Majestátní galaxie M100, Je tak daleko (a světlo od ní k
námjde tak dlouho), že dalekohledji vidí ve stavu, kdy se

na Zemi procházeli dinosauři.

47. Pohledy vzhůru

HST = Hubble Space
Telescope

1



48. Barvy
Cílové poznatky
a dovednosti:
Spektrum, bílé světlo
jako směs barevných
složek.
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Postavte do cesty paprsku slunečního světla skleněný
hranol, a sledujte, co to s paprskem udělá. Nemáte-

li skleněný hranol, užijte kraj čočky, broušenou skle-
ničku nebo prostě úlomek skla, Nemáte-li Slunce,

použijte například světlo projektoru.

Ve všech těchto případech pravděpodobně zpozoía-
jete, že původně bílý paprsek získal barevné okraje.

V nejlepším případě se paprsek roztáhne do krásně

obarvené stopy, jako na obrázku.

stínítko

vhodnou veličinou
míníme např. vlnovou
délku, nechceme
však zde o ní ještě
mluVit.

CD zde navrhujeme
jako patrně
nejdostupnější
současný nástroi na
zahlédnutí
spektrálních barev,
o optické mřížce se
zmíníme ažtehdy, až
budeme světlo
vysvětlovat jako
vlnění.

Duha (lom
v kapičkách),
broušené sklo,
křišťálový lustr,
diamantouý prsten ,..

Vysvětlete dětem, že
stínítko svítí pod
dopadem elektronů,
Elektronové svazky
jsou vychylovány tak,
aby postupně
rozsvěcovaly
jednotlivé řádky
obrazovky.

Máte-li k dispozici
počítač a nějaký
program na kreslení
obrázků, pak tento
program bude asi
obsahovat nástroj na
míchání uživatelských
barev. Tam můžete
krásně ukázat,,iaký
podíl červené, zelené
a modré ie třeba na
jednotlivé barvy.

ffi-- - ,- --,;

Ve skutečnostijsou získané barvy nesrovnatelně krásnější neŽ na vytiŠtěném obrázku .ZáÍisvou

čistotou a ptynutym přechodem od fialově modré až k temně červené. Jejich Čistota naPovídá,

že to jsou bárv ire:ut:ednoduché, elementární. Příští rok, až najdeme dost dŮkazŮ Pro to, Že

svotló je vhsŇ vlněni, budete moci jednotlivé barvy popsat nějakou vhodnou fyzikální veli-

činou.

Napadá vás důvod, proč jsme však tyto barvy uviděli poté, co bílý paprsek prošel kusem skla?

Po chvíli experimentování apřemýšlení asi přijdete nato,že barvy se objeví tehdy, když se

světlo láme. Světlo ruzných barev ie totiž láme ruzně. Která barva se láme nejvíce?

Pokud se vám nepodařilo vidět barvy, o kter,ých tu básníme, vezměte si do ruky kompaktní disk

(na skladbě nezáíeži)a chvilku si s nim pohrávejte. Už je vidíte! Zde_nevznikají lomem, ale od-

iazy na jednotlivých stopách kompaktního disku a jejich sloŽením. Také o tom budeme mluvit

ažpozdéji.

Souboru barev, na které se nám podařilo rozložit původně bílé světlo, se obvYkle říká sPekt-

rum. S dobrou experimentální výbavou byste mohli srovnávat sluneČní spektrum se sPektrem

žírovky,výbojky ito. viocti bysie něco podobného jako na následujících obráncich.

re., :t",[!:T ffičervenéLED
relffizářivky ffi. .ilžlutéLED
Zjistili byste například, že ve světle žárovky je více Červené neŽ ve.sluneČním. Ve světle vý-

ň;ry naópat nóane barev chybí. Na spektru Se prostě lecčos pozltá, To je také důvodem pro

to, ZÓ se aitronomové zajímajio spektrum světla pficházejicího zhvézď, Umožňuje jim to ur-

čit například teplotu zéřiciho povrchu hvězdy t co tam záíi,
porozhlédněte ie kolem sebe i zkuste najít další příklady rozkladu na spektrální barvY.

viděli jsme, že bílé světlo je možné rozložií na barvy mnoha odstínŮ od modrofialové k Čer-

vené. Žapnéte si ale barevňou @|evizi nebo barevný počítačový monitor a luPou se Podívejte
na nějakóu bílou plochu. Uvidíte asi něco podobného, co je v dolní polovině následujícího ob-

razki.y horní polovině obrazku pak vidíte, jak onen flekatý obrazvzniká.
Jistě vás napadá, že otvoru

as,lj

nebo štěrbin v masce musí
být více. Vyznačené ba-
revné parsky jsou ve sku-
tečnosti paprsky elektronů
a barevně sviti až flíčky na
stínítku. vidíte flíčky nebo
proužky ve třech barvách -

červené, zeLené a modré.
I z těchto barev lze sestavit
bílé světlo. Co to je tedy
bílé světlo?

''r-",_
Výsledný obraz na stínítku
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Nad naší otázkou byste mohli dlouho diskutovat, takže si raději sami odpovíme. Bílé světlo je
náš lidský vjem, kteqý záležina okolnostech a kteqý lze vytvořit ruznými způsoby. Slunce, žá-
rovka, zářtvkai obrazovka mohou vydávat světlo, které budeme vnímat jako bílé. Jednou však
bude složeno ze všech barev spektra, jindy bude namícháno jen z červené, zelené a modré.

Zkoukáni na televizi máme všichni zkušenost, že m:ůže zobrazit jakoukoli barvu.
Zíejmé je tedy možné nejen bílou, ale všechny další barevné vjemy namíchat zčervené,zelené
a modré. Na barevné televizi se také nejsnáze přesvědčíme, co se stane, když si začneme s la-
děním barev hrát.

Jakou barvu má vlčí mák? Každý odpoví, že červenou. Znamenáto však, že květ vlčího máku
svítí červeně?

Jistě ne, ve tmě se s ním svítit nedá. Květ vlčího máku tedy asi z dopadajícího světla odrazi
pouze červenou barvu a ostatní pohltí. To by ale znamenalo, žebnvapředmětů záležitakéna

dopadajícím světle. Pojďme to ově-
řit. Podívejte se na následující ob-
rázek na sluníčku, pod žarovkou,
pod zilřivkou, pod lampou veřej-
ného osvětlení. pokuste se získat
několik pruhledných fólií ruzných
barev a posviťte si na obrázek ba-
terkou přes tyto fólie. Jsou barvy
obrázku pokaždé stejné? Chápete
už, proč se maminka chce podívat
na barvu látky na denním světle a
vy|de proto z obchodu?

Kďyž už víme, proč vidíme nějakou věc barevně, pojďme se podívat, jak se barevný obrázek
vytiskne. Všichni sice máme určitou zkušenost s mícháním barev vodovek, pro tisk by to asi
nebylo nejpraktičtější. Podívejte se lupou na barevné fotografie v této knize nebo na nějaký pla-
kát. Nemáte-li lupu, podívejte se na reklamní plochu, kterou znáte pod označením billboard.
Všude vidíte zase barevné flíčky v několika zákJadnichbarvách, při tisku často více, než třech.

Barevný negativní film

před vyvoláním po vyvolání

48. Barvy

vrstva citlivá na barvu:
modrou. žlutý filtr
zelenou
červenou

nosný film

Na fotografii se barvy dostanou opět ze
řech základních barev, tentokrát ve třech
vrstvách nad sebou, nikoli ve flíčcích vedle
sebe.

1

vrstva proti odrazům



49. Šálení zraku
Cílové poznatky:
Vidění není jen věcí
očí, ale také mozku,
kteryi informace
zpracovava.

ověřte, zda děti
slyšely ve výtvarné
výchově
o perspektivě
a případně základní
poznatky zopakujte.
Můžete začít
s kolejemi a přikreslit
na ně dlouhý vlak
hranatých vagónů.
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Už jsme se několikrát zmínili o tom, že naše vidění je

u-Óžněno nejen očima, ale také zpracováním obrazové

informace v mozku. Například míchání barev zčervené,

ze|enéa modré není nic jiného než šálení zraku, Mozek
často využívá zkušenosti. Většinouje to užitečné, někdy

to všakvede k zajímavým klamům. Podívejte se na ná-

sledující obrázek: Je písmeno A na kouli nebo v oblé

díře? Jak je to s písmenem B?

Je to jasné, ne? A teď otočte knížku vzhůru nohama. Co je boule a co je díra? Je jasné,, že mo_

zek do zpracování obraii z očipřimíchal informaci o obvyklém směru světla při čtení a psaní,

roáiue3t" se na následuj íci obráneka řekněte, je_li Karel vyšší nebo nlžši než Josífek,

Jistě všichni shodně odpovíte, že vyšší je přece Karel. Zrierte si však postavu Karla a postavu

Josífka na obrázku. Jak to, že je Karel o tolik menší?

všichni máme každooeonirt usenost, že čím je jakýkoli předmět vzdálenější, tím se zdámenší,

Náš zrak si na to lž zvykla dovede proto poiovn ai vzdi1ené1'to Karla a blízkého Josífka, Způ_

sob, jak prostor nut 
"riii 

opravdu piostoróvě, byl lž znám v_antice, používat se ale skutečně

začalv době renesan"". nita r. *u p".rpektivá, a vy se s ním seznamujete ve výtvarné vý-

chově a také na fotografii mítností, domů, měst,

Koleje sbíhající se na obzoru uvidíte i jedním okem. Díváte_li se však oběma očima, dozvídáte

se o věcech více. Zkuste sijednoduchý pokus. Zavyetejedno oko, natáhněte ukazováčekpřed

sebe ajděte tak blízko k iabuli, aby uťaiováček zůstal 1 cm před plochou tabule, Daří se?

Zkuste to nyní s oběma očima otevřenýma, Je to nějaký rozdil? 
. .

určitě jste ;jistili, že s oběma očima je to dateto snazší. Dvě oči nám totiž umožňují prosto-

rové (také se fiká stereoskopicke) viáěni. ]Kažďé oko vidí trochu jiný obrázek, mozek_z toho

pat vynoanotí, jak je př"a"iei daíeko (a mimo jiné na tuto Vzdálenost zaostří), Vypadá to asi

jako na následujícím obrázku.

/

:/

/t,-'-

^J\L 
7-/ / /

Ht t) /
Josef [| D /-r-/ l,'_tr{ / /

l _-illft* -t/-fffi ,llo /r |#=!_: / _/

Jak to vidí levé oko Jak to vidí pravé oko
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Pokuste se na tento obrázek dívat tak, aby levé oko bylo nad levou polovinou, pravé na pravou.
Místo abyste se dívali na kresbu, dívejte se zasněně někam daleko zani ...lliÁožnáYátmza chvíli
začnou obě kresby splývat, možnáuvidíte celkem tíi.Zírlte však klidně dál.Za chvíli se vám
totižmožnápodaří prohlédnout - najednou se před vámi vynoří prostorový model kostky a uvi-
díte také zcela jasně, kde leží červená kulička a kde modrá.
Možná jste viděli knihu s tzv. dinagramy - opakujícími se ornamenty, které při stejném pohledu
jako na naši kostku odhalí nějakou prostorovou scénu.

Pojďte teď vyzkoušet další způsob, jak ošálit zrak.Yezméte si list kancelařského papíru a pŮlte

ho tak dlouho, až dostanete lístky asi 7 x 5 cm. Pak tyto lístky složte a na jedné straně seŠijte,

aby vznikl malý blok. Stranu vzdálenou od šití přesně seřízněte.
Nakreslete na nejspodnější list jednoduchou figurku. Na předchozí stranu zopakujte přesně

kresbu, jen třeba lehce pozměňte polohu nohy. A tak dále, podívejte se náš obrazový návod:

Asi tušíte, že dé|áte animovaný film. Tak si ho promítněte| Prohněte blok a ne-

chte listy rychle obracet. Co dělá vaše figurka?
V technickém muzeu si můžete prohlédnout zaíizeni, která vytvařela dojem po-
hybu úplně stejně jako váš blok. Některá jiná fungovala trochu jinak, aLe vždy
dáva|a oku sled obrázků lehce se měnících. Nejlepší řešení předvedli 28. pro-

since 1895 bratři LouIs a AucusrB LurraIBnovB, kteří promítali jednotlivé ob-
rázky vyfotografované na filmovém pásu na plátno pro mnoho diváků. Kino a

filmy pro vás není nic nového, možná jste však nikdy nepřemýšleli nad tím, jak
jsou filmová kamera a filmový projektor zkonstruovány. MáJi být oko správně
ošáleno, musí kamera fotografovat na film každou sekundu mnoho (obvyklé je
24) obrázkil. Projektor pak musí vždy obrázek promítnout, zaclonlt projekční
světlo, posunout film, promítnou další obrázek, a tak dále. Film se proto musí v
kameře i v projektoru pohybovat správně cukavě.

Asi ještě častěji než na filmovém plátně sledujete pohyb na obrazovc e televlze. O tom, jak se
obraz dostane na obrazovku televize, si povíme až v dalších dílech. Dnes si jen všimneme toho,

žeitelevize nám předvádí sled obrázku, které se málo mění, a tak vytvaří dojem pohybu. Je-

den obrázek se nakreslí na obrazovce za Il50 sekundy. Nešlo by se o tom nějak přesvědČit?

Zamávejtepřed obrazovkou televize nataženýmukazováčkem. Nechte před obrazovkou spad-

nout gumu. Vidíte jejich pohyb jako spojitý nebo vidíte jen jednotlivé polohy?

Pohyby ve starších groteskách jsou nepřirozeně rychlé a cukavější než v obvyklém filmu. ČÍm
to je? Jak se dělá zpomalený film?

Napadá vás ještě jiná situace, kdy je zrak zíejmé ošálen?

49. Šálení zraku
vidět takovéto
obrázky prostorově
není vůbec snadné.
větší šance má asi
krátkozraký člověk,
ktený si sundá bryile
azírázblízkana
obrázek,

Obvyklým
kancelářským
papírem prosvítá
spodní obrázek
a usnadňuje kreslení
další íáze.

Podobný filmo{
promítací přístroj jako
Lumiérové sestrojil už
v roce 1891 Thomas
Alva Edison. Pokuste
se opatřit kus íilmu,
abyste se mohli
podívat, že řada
následu|ících obrázků
je opravdu prakticky
steiná,

Staré filmy byly
natočeny s menší
obrazovou írekvencí,

/1'^\9

vl-

l



50. Pozor na oči
Hlavním cílem tohoto
tématu je jednak
varování, co všechno
člověk ztrácí se
ztrátou zraku a tedy
výzva k jeho ochraně.
Na druhé straně
chceme, aby si děti
uvědomily, že jsou
lidé, kteří vidí špatně
nebo vůbec ne,
a přesto jsou
plnoprávnými
a cennými členy naší
společnosti. Využijte
prosím všech
příležitostí, abyste
překonávali bohužel
dosti rozšířené
názory, že různé
postižení jedinci
nepatří do normálního
života, ale do
nějakého ústavu,
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Zkuste si někdy uvědomit, kolik informacivátmpřináší váš zrak. StaČí se jen trochu rozhlédnout

avíte, kdejste, coje kolemvás, kamjít, kdeje možné naraziído zábradlí nebo spadnout se schodŮ.

Zkuste se projít po bytě se zavínanýma očima (raději pod dohledem, abyste nenapáchali mnoho

škod). Dokážetgsi představit, že byste neviděli? Patrně nikdo z vidoucích si neumí přesně před-

stavit,jaké toje. Snad o to víceje řeba se starat o to, abychom si dob4ý zrakzachovali.
Je jasné, že oči nemají mnoho šancí pfi amatérských pyrotechnických pokusech a jiných situ-

acřh, kdy *ohou být mechanicky pošk ozefty. Nebezpečí při někter,ých pracích (např. na brusce)
je možnávyloučit ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem. Jestliže vátmlž něco spadlo do

oka, snadno pochopíte, pročje zďravé chránit si oči např. přijízdě na motorce.

oči si také můžete poleptat při chemických pokusech nebo při práci s vápnem na stavbě.

Oči ale můžete poškodit i světlem. Pěknou drobnou
popáleninku si můžete udělat, když sluníčko čočkou
chytíte ne na papír, ale na ruku. NEZKOUSET! Co
se asi stane se sítnicí, když se podíváte přímo do

slunce nebo jiného silného světelného zdroje? NE-
ZKOUŠET! Proto je například na všech zaYizenich,
která obsahují laser, varování o možnosti poškození
zraku.

Dokonce se ani nemusíte přímo dívat do slunce. Stačí být bez ochranných bnýlí na jarním sněhu

za pěkného slunečního svitu a můžete skončit s dosti bolestivým záněíem sPojivek.

Naiteoty se mohou projevit i po velmi dlouhé době, Například pravděpodobnost toho, Že vás

někdy v dospělosti postihne tzv. šedý zákal je ovlivněna celkovým mnoŽstvím neviditelného

ultrúalového záíeii, které do oči za celý dosavadní život proniklo. VětŠina souČasných ,,slu-

nečních brlýlí" dobře chrání i proti ultrafialovému zířeni,

K dobrému vidění potřebujete ještě dobrou funkci očního automatického zaostřování a mozku,

který obraz ,pracoiárá. JÓstliže například čtete v nepřiroz,ené poloze, můŽe se snadno stát, Že

vás Lačnou bótet oei nebo hlava. Stejně tak bolení hlavy může být signálem, Že byste moŽná

pořebovali bqýle nebo že vaše staré b{ýle už nestačí. To jsou všechno věci, o nichŽ je Potřeba
se poradit s očním lékařem.
o Žrakvás může připravit i nehoda, která způsobí poškození mozku. Proto doplníme naŠi vý-

zvu POZOR NA OČI!ještě výzvou POZOR NA HLAVU!

Asi se dá zjednodušeně říci, že žádnému stroji nesvědči namáháni, na které nebyl stavěn. Po-

dobně žádnému lidskému orgánu nesvědčí ani úplná zahá|ka, ani neúměrné namáhánÍ. Mno-

hahodinové upřené ziráni ni mihotavou obrazovku televize nebo poČÍtaČového monitoru asi

k takovému népřirozenému namáhání patří (50 obr. za s). Proto se poŽadavky na techniku ne-

ustále zpřísňuji- dnes se od počítačového monitoru vyžaduje, aby kreslil obraz alesPoň 75 kíát
za sekundu. Pak opravdu blikání neruší.

přesto se může stáí,že se zraku přihodí něco nedobrého. Mnoho příkladŮ nevidoucích ukazuje,

že i s tímto postižením se lze vyrovnat a najít si své místo v životě. Aktivní a pracovitý slePec

je podstatně užitečnější, než dobře vidící zahaleč.
ooyaze změnit mnoho zvyků a naučit se mnoha novým dovednostem. Ostatní smYslY se nauČÍ

pracovat lépe a alespoň částečně zrak nahrazovat.

při orientaci v prostoru v malém měřítku pomůže hmat, ve větŠÍm například ozvěna. Ť\rkání

slepeckou holí nemájen význam pro mecňanické osahávání terénu, ale souČasně tvoří zvuk,

kter,ý se v prostorách odráži a dává o nich představu.

zhoišene nebo chybějící vidění znamenádátet<o obtížnější ziskávíni informací. Jak třeba ČÍSt?

Jak v dnešní době komunikovat s počítačem?
částečné řešení problému se čtenim přinesl v roce 1825 LouIs BRAILLE, kdyŽ vynalezl sle-

pecké písmo.

@
SVĚTLO LASERU
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NOVÁ ČESKÁ ZNAKOVÁ SADA BRAILLOVA PÍSMA
a. a. at

a!
aa aa

aa

a

:.

k

a. aa aa a. aa at a. .a
a. .a ra a. at aa a.
a. a. a. a. a. ar a. a.

p

aa

aa

Ý

aa

ň

j

aa

t

oa
oa

ů

aa

ř

a. a. aa
a.

aa aa aa

uvx
a. a. aa

a]
.a .a ]a

áěč

aa a.

aa aa

yz
aa a.

ěs

qrs
ao a. .a
aa aa a.
aa aa aa

(1) w ž

aa a. .a
oa oa a.
.a .a .a

/íó
aa aa a. aa

.a .a a.

+?l

!a .a
.a

aa aa aa

,i (2)

aa a. .a
aa aa a.

u(t

,(3) (4) (5)

)

l
I

ra .a
.a .a

(6) (7) (8) (9)
(l).-_plný znak, (2) - čísc|ný znak, (3) - apo§trof, (4) - prcfix řccké písmcno maté, (5) . prcfix
řccké v€lké, (6) - malé písmcno latinské abcccdy, (7; - ietčzcc vc|kYch písmcn, (8) - vclke pís-
mcno, (9) _ pláLdný zlak - mezea

50. Pozor na oči
Ifyzlka a technika mohou účinně
pomoci.
Slepcům může pomáhat opton,
kteqý převádí písmena v normální
knize na prstem hmatatelný obrys
tvořený vystouplými jehličkami.
vytištěný text však může býtjako
obraz automaticky přenesen do
počítače, Zaíizeni, které to umí,
se nazývá odborně skaner. Počí-
tačje schopen dešifrovat ony kli-
kyhaky a najít v nich písmena,
slova a věty. Je dokonce schopen
rozluštěný text přečíst tidským
hlasem. Nejdůležitější však asi je,
žepočitače s takovým příslušen-
stvím jsou stále běžnější, lacinější
a tím i dostupnější.
pomoc nevidoucím neznamená
jen převedení přes křižovatku.
Znamená to také na ně myslet při
budování Ňzných zaíizeni. Ie-li
dopravní semafor doplněn zvuko-
vým signálem, jak se už leckde
stalo, ví slepec bez cizi pomoci,
je-li zelená nebo červená. Slep-
cům všakještě více nežzdravým
lidem vadí zlomyslnost nebo
hloupost, která např. vede k od-
krytí kanálu uprostřed chodníku
bez náležité zábrany (,,Vždyť to
každý vidí!").

Hodně vám přejeme, aby vás.ne-
postihly žádnézpotiží se zrakem.
Přejeme vám, aby vám oči dobře
sloužily a aby se vám i leccos ji-
ného dařilo. Přejeme vám, abyste
se mohli lidem okolo sebe dívat
zpíima do očí a abyste v očích
okolo sebe nacházeli přátelství.

Je asi vhodné
připomenout, že do
potíží se může dostal
každý, například po
autonehodě.
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