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Vážení čitatelia, 

všetci, ktorí pracujeme v rezorte školstva, sa pri avizovaní akýchkoľvek zmien obávame následkov. 

Obávame sa, či kompetentní dostatočne zvážili, čo chystaná zmena v zabehnutom systéme prinesie 

dobré a čo naruší v práci učiteľa. 

Zažila som dosť zásahov do systému nášho vzdelávania a pomerne zblízka som mala možnosť 

pozerať sa na niektoré neuvážené, nepripravené a nie dosť dobre zdôvodnené kroky. Napriek argu-

mentom odborníkov, preukazným analýzam, či informáciám zo zahraničia, sa nedalo zabrániť neuvá-

ženým krokom ani za cenu najväčších obetí. Stranícke programové vyhlásenie bolo silnejšie ako 

odborné argumenty. Uvediem napr. prechod z 8-ročnej ZŠ na 9-ročnú (Zákon č. 6/1998). U nás sa 

tento krok, z 8 ročníkov na 9 a opačne, realizoval po r. 1945 niekoľkokrát. Ťažko by ste hľadali 

krajinu, kde by sa to bolo dialo tak často. Argumentom odborníkov z krajín so stabilnou štruktúrou 

vzdelávania (napr. Japonsko) bolo, že posúvanie dĺžky vzdelávania je nákladné a problém jeho kva-

lity to aj tak nerieši. Nechcem dnes domýšľať skutočnosť, či aj tento krok nezabránil rastu učiteľských 

platov, keďže išlo o významné zaťaženie štátneho rozpočtu. 

Dosť sa už nahovorilo o reforme spustenej v r. 2008. Prezieravo sme nechali na našej webovej 

stránke z onoho roku závery videokonferencie pracovísk zaoberajúcich sa prípravou učiteľov fyziky 

týkajúce sa reformy, ako aj vážne výhrady k redukcii hodín fyziky, či k jednohodinovým časovým 

dotáciám v učebnom pláne. 

Dnes sa k učebným plánom opäť vraciame a pomaly zvyšujeme jednohodinové dotácie, lebo sme 

„zistili“, že sú neefektívne. Dokonca sa ukázalo, že príliš veľká časová dotácia pre disponibilné hodiny 

v učebnom pláne nemá veľký efekt. Štát by mal garantovať podmienky pre plnohodnotné vyučovanie 

povinných predmetov. Teda opäť pristupujeme k zmenám, ktoré by mali platiť od septembra 2014. 

V uvedenom termíne sa majú meniť časové dotácie povinných predmetov v učebnom pláne ZŠ, čo 

pre fyziku znamená o jednu hodinu viac v 6. ročníku. Aj tak zostáva nepriaznivá časová dotácia  

v 7. a 9. ročníku vyučovania fyziky, teda po 1 (jednej) hodine. 

Zmeny nastávajú aj v štátnych vzdelávacích programoch. Možno termín „zmeny“ ani celkom ne-

obstojí, pretože ide skôr o úpravu. Výkonový a obsahový štandard si navzájom vymenia miesta, a tým 

aj dôležitosť v ich chápaní. Základným obsahom sa stáva ten obsah, ktorý umožní žiakovi nadobudnúť 

požadovaný výkon. V pedagogike sú výkony žiakov pomerne dobre rozpracované a aplikovateľné na 

vyučovanie fyziky. Bolo by nesprávne chápať dôležitosť výkonov žiakov len z hľadiska ich testovania. 

Krajiny, ktoré sa vydali smerom prílišného testovania (napr. Anglicko), ustupujú od tohto  zámeru, 

pretože ciele školy sú širšie ako len merateľné výkony. U nás však absentuje posudzovanie kvality 

školy na základe výkonov žiakov vo všetkých predmetoch, okrem matematiky a slovenského jazyka. 

Na druhej strane treba povedať, že volaniu po vymedzení základného učiva sa najlepšie vyhovie 

štandardizáciou výkonov, ktoré má žiak dosiahnuť. Základné učivo je to, čo vedie k požadovanému 

výkonu. 

Viera Lapitková 

P. S. Poznámka redakcie: K problematike sa vyjadruje aj list pánovi ministrovi na 12. strane. 
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Krátke správy 

Deň otvorených dverí – zimný  

V snahe pomôcť študentom maturitných ročníkov, ktorí sa rozhodujú 

o ďalšom štúdiu a svoju budúcnosť vidia v profesiách, ktoré vychádzajú 

zo znalostí matematiky, fyziky, či informatiky, sme už po piatykrát pripra-

vili DOD – zimný (12. február). 

 

Navštívilo nás okolo 250 študentov stredných škôl. Tak ako sme očaká-

vali, väčšinou maturanti. Mohli si vybrať podľa vlastného záujmu z 10 pre-

zentácií zástupcov jednotlivých katedier vo forme zaujímavých 25-minúto-

vých prednášok. Niektoré témy: Ako sa najmenšie stretlo s najväčším, 

Čo a načo je derivácia?, Cielený prenos liečiv pomocou nanočastíc, 

Načo nám je kódovanie a čo naň potrebujeme? a ďalšie. 

Mohli tiež navštíviť naše špičkové laboratóriá: Laboratórium pokroči-

lých technológií, Laboratórium biosenzorov a nanobiotechnológii, Labora-

tórium gama-spektrometrie, Centrum s tandemovým urýchľovačom a Future 

Technologies Laboratory. 

Mali možnosť získať aj odpovede na konkrétne otázky o štúdiu, o uplat-

není absolventov a pod., od zástupcov katedier a študentov. 

Tradičný Deň otvorených dverí – letný 

Bude 4. júna, tak ako vždy v prvú júnovú stredu. Školy dostanú pozvánky, 

program bude zverejnený na fakultnej stránke www.fmph.uniba.sk mesiac 

dopredu. 

Existuje život po matfyze? 

Stretnutie absolventov matfyzu s podtitulom „Existuje život po matfyze?“ 

so súčasnými študentmi sa uskutočnilo 12.–14. februára 2014 na pôde 

fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Hosťami neboli výhradne 

výskumníci, ale aj ľudia pôsobiaci v komerčnej oblasti, neziskovom sektore 

či školstve. Absolventi dali študentom mnoho užitočných rád, ako zo štúdia 

vyťažiť čo najviac a ako uspieť na pracovnom trhu po jeho ukončení. 

Starostlivý výber hostí ukázal široké spektrum možností, v ktorých sa môže 

študent s diplomom z matfyzu uplatniť. Podujatie zaujalo nielen študentov 

ale aj vyučujúcich a tiež perspektívnych študentov, ktorí sa na fakulte vy-

skytli vďaka synergickému efektu s dňom otvorených dverí FMFI. 

    

 Diskusia Publikum 

Obsah 

 

Vlnová optika interaktívne....... 3 

„Guľaté“ experimenty .............. 8 

Homopolárny motor ................ 11 

Otvorený list učiteľov fyziky ... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáva a distribuuje 

Univerzita Komenského 

Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky, Bratislava 

Katedra teoretickej fyziky 

a didaktiky fyziky 

Marec 2014 

Redakčná rada 

Ján Pišút, Václav Koubek, 

Viera Lapitková, Peter Horváth, 

Klára Velmovská 

Šéfredaktor 

Peter Demkanin 

Výkonný redaktor 

Martin Belluš 

Grafická úprava  

Peter Kohaut 

Elektronické vydanie 

Radka Bírová 

Adresa redakcie1 

Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky,  

Mlynská dolina, Pav. F1 

842 48 Bratislava 4 

e-mail: bellus@fmph.uniba.sk 

Na Internete nás nájdete na stránke: 
http://www.fmph.uniba.sk/?fyzikalne_listy 

ISSN 1337-7795 

http://www.fmph.uniba.sk/
http://www.fmph.uniba.sk/?fyzikalne_listy


Fyzikálne listy 3 

 

Vlnová optika interaktívne 

Peter Horváth, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava  horvath@fmph.uniba.sk 

Martina Horváthová, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava  Martina.Horvathova@fmph.uniba.sk 

Článok je doslovným prepisom príspevku, ktorý bol zaradený do zborníka z konferencie Šoltésove dni. 

1  Metóda interaktívnych prednáškových demonštrácií 

Autormi metódy interaktívnych prednáškových demonštrácií sú David Sokoloff z University of Oregon a 

Ronald Thornton z Tufts University [1]. Autori metódy niekoľkoročným výskumom preukázali úžasnú efek-

tívnosť tejto metódy. V našich podmienkach sa metódou zaoberali kolegovia z UPJŠ Košice, v ich publiká-

ciách a na ich stránkach môžete nájsť podrobnejšie informácie [2], [3]. 

Metódu autori opisujú v týchto bodoch: 

Metóda interaktívnych demonštrácií 

1. Opíšte priebeh demonštrácie, prípadne ju uskutočnite bez toho, aby ste prezradzovali výsledky. 

2. Úlohou žiakov je individuálne napísať svoje predpovede výsledku do Predpoveďového hárku. 

3. Nechajte žiakov diskutovať o svojich predpovediach v malých skupinách. 

4. Zistite, aké sú žiacke predpovede (spýtajte sa zástupcov skupín). 

5. Žiaci teraz individuálne napíšu svoje finálne predpovede do Predpoveďových hárkov (nakoniec ich vy-

zbierate). 

6. Uskutočnite demonštráciu, experiment, ukážte výsledky. 

7. Nechajte niekoľkých žiakov slovne opísať výsledky, diskutujte o nich v súvislosti s demonštráciou (je 

možné diskutovať aj o prípadných nesprávnych predpovediach – pozn. PH). Žiaci si výsledok zapíšu  

do Výsledkového hárku, ten im ostáva. 

8. Ak je to vhodné, diskutujte so žiakmi o analogických fyzikálnych situáciách pri mierne odlišných pod-

mienkach. (To znamená rôzne fyzikálne situácie založené na tých istých konceptoch, pojmoch. Ide  

o utvrdenie poznatku – pozn. PH.) 

Tento postup sa opakuje pri každej krátkej interaktívnej demonštrácii, demonštrácie nadväzujú na seba. 

Dodávame, že podobným spôsobom možno postupovať so žiakmi aj pri interaktívnych experimentoch, 

ktoré sa od demonštrácií líšia tým, že ich realizujú žiaci. Dôležité je nechať žiakov predpovedať výsledky a 

nechať rozvinúť diskusiu medzi žiakmi. 

Aby sme mohli postupovať metódou interaktívnych demonštrácií alebo metódou interaktívnych žiackych 

experimentov, potrebujeme mať premyslenú vhodnú demonštráciu alebo experiment, teda mať k dispozícii 

pomôcky a vedieť, čo s nimi. Druhou nutnou podmienkou je mať pre žiakov formulovanú vhodnú úlohu alebo 

otázku, súvisiacu s predvádzaným experimentom. Úlohou môže byť napríklad načrtnúť priebeh grafu, chod 

svetelných lúčov. Pre dielňu sme sa pokúsili pripraviť niekoľko takýchto demonštrácií a experimentov, aj  

s formulovanými otázkami s výberom odpovede. V nasledujúcich častiach poskytujeme popis za sebou na-

sledujúcich experimentov a demonštrácií, ako ich navrhujeme realizovať so žiakmi. 

2  Od geometrickej optiky k vlnovým vlastnostiam svetla 

2.1  Porovnanie rozhraní 

Takmer všetky pokusy a otázky k lomu svetla v učebniciach sledujú vzťah medzi uhlami dopadu a uhlami 

lomu, prípadne sa venujú medznému uhlu pri úplnom odraze svetla. Pre utvrdenie poznatku navrhujeme sériu 

experimentov, kde by žiaci mali možnosť porovnať odraz a lom svetla na rozhraní plexisklo – vzduch s roz-

hraním plexisklo – voda. Navrhujeme všetky známe pokusy na odraz, lom, úplný odraz pomocou polvalca 

vo vzduchu urobiť ešte raz vo vode. Cieľom je utvrdiť pojem relatívny index lomu a dôsledok rôzneho indexu 

lomu pri totálnom odraze. 

Uvádzame otázky pre žiakov v jednotlivých cykloch interaktívnej demonštrácie. 

1. Porovnaj uhol dopadu a odrazu na rozhraní vzduch – sklo a voda – sklo (vyber správnu odpoveď). 

Pri rovnakom uhle dopadu je uhol odrazu na rozhraní sklo – vzduch je menší – rovnaký – väčší, ako na roz-

hraní sklo – voda. 

2. Porovnaj uhol dopadu a lomu pre rozhranie sklo – vzduch a sklo – voda (vyber správnu odpoveď). 

Pri rovnakom uhle dopadu je uhol lomu na rozhraní vzduch – sklo je menší – rovnaký – väčší, ako na 

rozhraní voda – sklo. 

Pri rovnakom uhle dopadu je uhol lomu na rozhraní sklo – vzduch je menší – rovnaký – väčší, ako na 

rozhraní sklo – voda. 

mailto:horvath@fmph.uniba.sk
mailto:Martina.Horvathova@fmph.uniba.sk
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3. Porovnaj medzné uhly pre rozhranie sklo – vzduch a sklo – voda. (vyber správnu odpoveď). 

Medzný uhol pre rozhranie sklo – vzduch je menší – rovnaký – väčší, ako pre rozhranie sklo – voda. 

Pre predstavu čitateľa podrobnejšie rozoberieme tretiu úlohu, ktorá je zameraná na medzný uhol. Žiaci 

nájdu medzný uhol pre rozhranie plexisklo – vzduch (obr. 1). 

 

Obr. 1  Žiaci majú nájsť medzný uhol pre rozhranie plexisklo – vzduch 

Následne postupujeme metódou interaktívnej demonštrácie alebo interaktívneho žiackeho experimentu. 

Nasledujeme postup uvedený v prvej kapitole. Otázka pre žiakov je: 

Porovnaj medzné uhly pre rozhranie sklo – vzduch a sklo – voda (Vyber správnu odpoveď): 

Medzný uhol pre rozhranie sklo – vzduch je menší – rovnaký – väčší, ako pre rozhranie sklo – voda. 

Žiaci samostatne do Predpoveďového hárku vyznačia svoju odpoveď. Následne v menších skupinách dis-

kutujú o svojich odpovediach. Učiteľ vyzve niekoľko skupín, aby formulovali svoje predpovede. Následne 

žiaci do svojich Predpoveďových hárkov zaznačia svoju (definitívnu) predpoveď. Nasleduje experiment, žiaci 

nájdu medzný uhol pre vodu. 

  

 Obr. 2  Experiment v akváriu s vodou demonštrujúci  Obr. 3  Svetelné lúče prechádzajúce cez žiarovku 

 medzný uhol na rozhraní plexisklo – voda vo vode sa rozbiehajú 

Teraz môžeme pristúpiť k formulovaniu výsledku a diskusii so žiakmi o tom, čo ovplyvňuje medzný uhol. 

Rozobrať môžeme aj to, ako by experiment dopadol, keby plexisklo malo väčší index lomu. 

2.2  Sklenené šošovky a žiarovka 

V ďalšej časti navrhujeme porovnať chod svetelných lúčov cez šošovku vo vode a chod svetelných lúčov 

cez sklenenú banku, žiarovku vo vode. Učitelia možno poznajú uvedený pokus pod názvom „vzduchová šo-

šovka“. 

Otázka pre žiakov 

Ako sa budú lámať svetelné lúče vo vode, ak im do cesty umiestnime sklenenú banku – žiarovku? 

Svetelné lúče sa budú rozbiehať – zbiehať – pôjdu ďalej bez lomu. 



Fyzikálne listy 5 

 

2.3  Vysvetlenie zákona lomu pomocou Huygensovho princípu 

Vhodným prechodom od geometrickej optiky k vlnovej sa nám javí využitie appletu (Obr. 4) W. Fendta, 

pomocou ktorého môžeme využitím Huygensovho princípu vysvetliť zákony odrazu a lomu svetla na rozhraní 

dvoch prostredí [4]. 

2.4  Mikroguľôčky – dúha, rozklad bieleho svetla na hranole 

Na dielni sme demonštrovali model dúhy, ktorý vznikol, keď sme vreckovým svietidlom zasvietili na tenkú 

vrstvu mikroguľôčok vysypaných na čiernom matnom papieri. Ďalej sme demonštrovali známy experiment  

s rozkladom bieleho svetla pomocou hranola. Ako zdroj svetla nám poslúžil starý spätný projektor, zvaný 

meotar. Premietali sme štrbinu vytvorenú pomocou dvoch hrubých papierov, hranol sme umiestnili tesne za 

šošovku meotaru. 

 

Obr. 4  Ukážka z appletu, ktorým cez Huygensov princíp vysvetľujeme odraz a lom svetla na rozhraní dvoch prostredí 

http://www.walter-fendt.de/ph14e/huvsensvr.htm 

3  Ohyb svetla 

3.1  Vlas 

Prvým školským experimentom, ktorý jasne potvrdzuje, že svetlo má vlnové vlastnosti môže byť ohyb 

svetla na vlase. Môžeme ho uskutočniť pomocou laserovej diódy, z ktorej odstránime šošovku. Získame tak 

bodový zdroj svetla. Nápad využiť laserovú diódu ako bodový zdroj svetla pochádza od J. Pavelku [5]. 

 

Obr. 5  Ohybový obraz vlasu na tienidle. Všimnite si svetlú stopu v strede,  

kde by podľa časticovej teórie svetla mal byť najväčší tieň 

http://www.walter-fendt.de/ph14e/huvsensvr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14e/huvsensvr.htm
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Otázka pre žiakov: 

Rozptýleným svetlom budeme presvecovať vlas. Ako by mal vyzerať tieň vlasu na tienidle, ak predpokladáme, 

že svetlo je súbor častíc? 

Ako by mal podľa Teba vyzerať tieň vlasu na tienidle, ak predpokladáme, že svetlo je vlna? 

Ako si myslíš Ty, že bude vyzerať tieň vlasu na tienidle? 

Experiment je veľmi jednoduchý, medzi bodový laser a tienidlo umiestnime do rámčeka vlas. Na tienidle 

pozorujeme ohybový obraz. 

3.2  Mriežka 

Biele svetlo putujúce z meotaru môžeme rozložiť okrem hranola (pokus prezentovaný v časti 2.4) aj mriežkou. 

V tejto súvislosti je vhodné so žiakmi diskutovať o poradí farieb, ktoré vzniknú v prvom ráde maxima a 

diskutovať o príčinách tohto poradia. 

3.3  CD ako mriežka, porovnanie ohybového obrazu lasera rôznej farby 

Aj CD nosič, zbavený odrazovej plochy nám môže slúžiť ako veľmi kvalitná mriežka. Odrazovú fóliu  

z CD-čka nožíkom alebo nožnicami na malej ploche zoškriabeme. Následne na odrazovú fóliu CD nalepíme 

lepiacu pásku a pásku strhneme. Spolu s páskou sa nám uvoľní aj odrazová fólia a máme holé CD bez odra-

zovej vrstvy. Najlepšie sa nám strhávala fólia z prepisovateľného CD. Navrhujeme nasledovnú interaktívnu 

demonštráciu. Cez mriežku – CD presvietime červené laserové svetlo. Na tienidle vidíme ohybové obrazce. 

Žiakom povieme, že za chvíľu presvietime cez CD zelené laserové svetlo. Zadáme im nasledujúcu úlohu: 

Cez mriežku (CD) presvietime najprv červené a potom zelené laserové svetlo. Porovnaj vzájomnú vzdia-

lenosť maxím, ktoré vzniknú na tienidle po ohybe červeného laserového svetla so vzdialenosťami maxím, 

ktoré vzniknú na tienidle po ohybe zeleného laserového svetla. Vyber správnu odpoveď. 

Vzdialenosti maxím pre červené svetlo sú väčšie – rovnaké – menšie, ako pre zelené svetlo. 

So žiakmi môžeme ďalej pomocou CD urobiť všetky známe laboratórne merania, ktoré sme zvykli robiť  

s mriežkami, môžeme napríklad zo známej vlnovej dĺžky lasera merať mriežkovú konštantu (vzdialenosť vrypov 

na CD je 1,59 μm), alebo naopak, zo známej mriežkovej konštanty určiť vlnovú dĺžku použitého lasera. 

3.4  CD na zemi, návod na výrobu jednoduchého spektroskopu 

Ďalšia možnosť, ako sa pohrať s CD, je pozorovať na ňom rozklad bieleho svetla. Normálne (s neodlepenou 

odrazovou fóliou) CD prekryjeme takmer celé papierom, necháme na ňom asi 2 cm hrubý poloblúk. CD umiest-

nime odrazovou plochou nahor na zem (obr. 6) a kolmo naň svietime bielym svetlom zo vzdialenosti asi 1 m. 

Keď sa teraz žiaci budú pohybovať smerom od CD-čka kolmo na jeho štrbiny, budú postupne vidieť všetky 

farby dúhy. Uvidia svetlo z bieleho zdroja, ktoré sa v prvom (a následne druhom) ráde maxima v príslušných 

smeroch zosilňuje postupne pre rôzne farby. 

   

 Obr. 6  CD so štrbinou pre pozorovanie spektra Obr. 7  Pozorovanie svetelného spektra, postupne 

  vidíme na CD všetky farby dúhy 

Z uvedeného experimentu vyplýva návod na výrobu spektroskopu z CD po odraze svetla od CD. Prierez 

spektroskopom je na obr. 8. Spektroskop sa skladá z kúska CD-čka nalepeného na tmavý matný papier.  

Na spektroskope vpravo hore môžeme vidieť otvor, ktorým môžeme okom sledovať rozložené spektrum, na 

druhej strane vľavo je otvor pre zdroj svetla, ktorý chceme sledovať. Spektroskop na obrázku nie je dokončený, 

prilepiť treba ešte bočné steny. 

3.5  Pozorovanie ohybu svetla vo vzduchu a vo vode 

Overiť pochopenie vzniku ohybu svetla na mriežke (CD) môžeme nasledujúcim interaktívnym experimen-

tom. Na vnútornú stenu akvária umiestnime CD bez fólie, na protiľahlú stenu akvária umiestnime tienidlo. 
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Kolmo na CD zasvietime laserovým svetlom, môžeme pozorovať maximá nultého a prvého (prípadne druhého) 

rádu na tienidle, obr. 9. 

   

 Obr. 8  Prierez spektroskopom Obr. 9  Maximá nultého a prvého rádu na tienidle.  

  Mriežka z CD je na bližšej stene akvária Otázka pre žiakov 

Otázka pre žiakov: 

Ako sa zmení vzájomná vzdialenosť pozorovaných maxím, ak do akvária nalejeme vodu? Vyber správne 

riešenie. 

Po naliatí vody sa maximá od seba vzdialia – priblížia sa – ostanú v rovnakej vzájomnej vzdialenosti. 

4  Meranie indexu lomu svetla vo vode 

Pomocou CD nosiča môžeme odmerať aj index lomu svetla vo vode. Uvedenú metódu sme prezentovali na 

Veletrhu nápadů učitelů fyziky v auguste 2013. 

5  Sledovanie rôznych zdrojov svetla pomocou CD 

Kúsky CD zbavené odrazovej fólie môžeme využiť aj na priame sledovanie rôznych svetelných zdrojov. 

My sme sa zamerali na niektoré v súčasnosti bežne dostupné zdroje a porovnali sme ich spektrum zo spektrom 

žiarovky. Svetelný zdroj (žiarovku, žiarivku) pred pozorovaním prekryjeme tienidlom so štrbinou, tienidlo sme 

pripravili z tmavého papiera. Na nasledujúcich obrázkoch sú spektrá žiarovky a dvoch rôznych žiariviek, ako 

ich môžeme pozorovať pomocou mriežky z CD. 

Otázka pre žiakov: 

Čo je „studené“ a čo „teplé“ svetlo? 

   

Obr. 10  Pozorujeme spektrum svetla Obr. 11  Pozorujeme spektrum svetla Obr. 12  Pozorujeme spektrum svetla 

 pomocou mriežky z CD. Žiarovka je  žiarivky– teplé svetlo pomocou žiarivky – studené denné svetlo  

 prekrytá tienidlom so štrbinou mriežky z CD pomocou mriežky z CD 

6  Bonus – niekoľko optických javov potvrdzujúcich kvantovanie nášho sveta 

Na nasledovné experimenty nás inšpiroval Zdeněk Polák na svojej dielni na Konferencii Heuréky v októbri 

2013 v Náchode. V súčasnosti už sú dostupné 1 mW laserové ukazovadla nielen červenej, ale aj zelenej farby. 

Ak nimi zasvietime do rôznych kvapalín, môžeme byť prekvapení výsledkom. Klasickým roztokom je vodný 

roztok eozínu. Eozín je prášok, farbivo kedysi dodávané s optickými súpravami, a v súčasnosti široko použí-

vané na farbenie papierov a fixiek – zvýrazňovačiek. Ak zasvietite do vodného roztoku z eozínu (eozínu stačí 

máličko, len na špičku hrotu noža) červeným laserom, bude stopa laserového lúča červená. Skúste však za – 

svietiť zeleným laserom. Stopa zeleného svetla sa zastaví. Ak zasvietite do oleja zeleným laserom, neuvidíte 

zelenú stopu, ale žlto-oranžovú. Podobne zaujímavé sfarbenia uvidíte, ak zasvietite napríklad zeleným laserom 

na svietivé farebné papiere alebo na papier zafarbený zvýrazňovačom. Z bezpečnostných dôvodov nedávajte 
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nikdy žiakom do rúk laser s výkonom väčším ako 1 mW. Pri používaní lasera vždy pozor na zasvietenie si do 

očí. Pozor aj na odrazené svetlo z lasera. 

   

 Obr. 12  Svietime zeleným laserom do vodného  Obr. 13  Svietime zeleným laserom do oleja, stopa je  

 roztoku eozínu oranžová 
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„Guľaté“ experimenty 

Klára Velmovská, KTFDF FMFI UK v Bratislave (Pokračovanie z FL 2/2013) 

7  Silná vôľa 

Pomôcky: sklenená trubica, ľahká loptička s priemerom len o málo menším, ako je priemer trubice. 

Realizácia: Do sklenenej trubice vložíme loptičku a uchopíme ju za konce. Trubicu preklápame, pričom 

predstierame sústredenie a sledujeme pohyb loptičky. 

Pozorovanie: Pozorujeme, že loptička sa niekedy pohybuje normálne a niekedy spomalene. 

Vysvetlenie: Pri preklápaní trubice niekedy nepozorovane zachytíme jej konce. Vtedy sa loptička začne 

pohybovať pomalšie, lebo v uzavretej trubici musí vzduch obtekať okolo nej, čím sa pohyb loptičky výrazne 

spomaľuje. 

  

Obr. 7  „Silou vôle“ možno ovládať rýchlosť pohybu  Obr. 8  Vĺčik pri pohybe bzučí 

loptičky v sklenenej rúre  

http://physedu.science.unis.sk/metody/files/dutko%20ild%202008.pdf.
http://physedu.science.unis.sk/metody/files/hanc%20ild%202008.pdf.
http://www.walter-fendt.de/ph14e/huygenspr.htm.
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8  Bzučiaci vĺčik 

Pomôcky: vĺčik (komerčne zakúpený) 

Realizácia: Vĺčik roztočíme a sledujeme jeho pohyb. 

Pozorovanie: Pri sledovaní vĺčika môžeme počuť bzukot, ktorý vydáva. 

Vysvetlenie: Na tele vĺčika je niekoľko otvorov. Jedny sú sústredené v spodnej časti v blízkosti osi otáčania  

a druhé sú na jeho obvode. Pri roztočení vĺčika je vzduch nasávaný spodnými otvormi a vychádza cez vyššie 

otvory. To je dôvod vzniku zvuku. Presvedčiť sa o tom môžeme tak, že cez spodné otvory fúkneme do vĺčika 

– budeme počuť rovnaký zvuk, ako pri otáčaní vĺčika. Máme dve zdôvodnenia pre nasávanie vzduchu. Prvé 

– vďaka odstredivej sile pôsobiacej na vzduch vo vnútri, je tento vymršťovaný cez horné otvory a na-

hrádzaný iným cez spodné otvory. Druhé – pri otáčaní vĺčika je rýchlosť prúdenia vzduchu vzhľadom na 

jeho povrch väčšia pri horných otvoroch, lebo sú ďalej od osi otáčania. Podľa Bernoulliho rovnice je preto 

vzduch vysávaný cez horné otvory von a nasávaný cez spodné otvory dovnútra vĺčika. Obidve vysvetlenia 

sú pravdepodobné a je nutné experimentom rozhodnúť o pravdivosti niektorého z nich. Momentálne však 

nie sme schopní navrhnúť žiadny takýto experiment. 

9  Z práčky vysávač? 

Pomôcky: flexibilná odtoková hadica, kúsky papiera 

Realizácia: Na stole máme neporiadok. Úlohou je použitím hadice tento neporiadok odstrániť. 

Pozorovanie: Jednou z možností je priložiť si hadicu k ústam a neporiadok vysať. Avšak ani trénovaný človek  

s dobrými pľúcami to nevládze urobiť. 

Vysvetlenie: Riešenie je jednoduché – hadicu trochu natiahneme, jeden koniec roztočíme, pričom druhý pri-

držíme v blízkosti neporiadku. Papieriky sú nasávané do hadice a druhým koncom vyletujú von, čo je 

zdôvodniteľné Bernoulliho efektom. Samozrejme týmto spôsobom poriadok neurobíme, ale poukážeme na 

aplikáciu Bernoulliho rovnice v praxi a minimálne pobavíme obecenstvo. 

  

Obr. 9  Vysávač z odtokovej hadice Obr. 10  Loptička po udretí do dlane vyletí 

10  Vyletujúca loptička 

Pomôcky: polystyrénová loptička (s takým priemerom, aby sme ju dokázali obopnúť palcom a ukazovákom). 

Realizácia: Loptičku uchopíme do ruky (obr. 10) a úderom druhej ruky loptičku vymrštíme do výšky. 

Pozorovanie: Pri vymrštení loptičky počuť zvuk podobný zvuku pri otváraní šumivého vína (slabší). Loptička 

vyletí do výšky. Jej návrat na zem nie je priamočiary, ale loptička sa pohybuje po oblúku. 

Vysvetlenie: Loptička je vymrštená vďaka pretlaku, ktorý v dlani po náraze druhej ruky vzniká. Na vysvetlenie 

pohybu loptičky je vhodné experiment zopakovať s loptičkou, ktorej jednu polovicu zafarbíme. Vtedy 

možno sledovať rotáciu loptičky. Práve rotačný pohyb loptičky je kľúčový pre vysvetlenie zakrivenej dráhy 

loptičky. Ide o Magnusov efekt, ktorý využívajú športovci pri loptových hrách. 

11  Neposlušné poháriky 

Pomôcky: dva rovnaké tégliky od jogurtov alebo umelohmotné poháre od nápoja spojené dnami pištoľou na 

lepenie za tepla, stuha. 

Realizácia: Stuhu namotáme na poháre, uchopíme ju za voľný koniec a poháre uvoľníme. Sledujeme ich 

pohyb. 

Pozorovanie: Dráha pohárov nie je priamočiara, ale je mierne zakrivená. Aby sme sa presvedčili o tom, že 

nejde o závan vzduchu, je vhodné experiment zopakovať so stuhou navinutou v opačnom smere. Vtedy 

bude pohyb pohárov zakrivený do druhej strany. 
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Vysvetlenie: Keďže poháre konajú rotačný pohyb, obtekanie vzduchu nie je rovnaké na oboch stranách 

pohárov. Z Bernoulliho rovnice vyplýva rozdiel tlakov vzduchu pri rôznej rýchlosti prúdenia vzduchu. 

Rozdiel tlakov spôsobuje pohyb pohárov v smere nižšieho tlaku, a teda zakrivenie ich trajektórie. Tento jav 

sa nazýva Magnusov efekt. 

  

Obr. 11  Pomôcka na demonštráciu Magnusovho efektu Obr. 12  Lopty na experiment 

12  Skáčuce lopty 

Pomôcky: lopty z rôznych materiálov a rôznych priemerov. 

Realizácia: Na zem necháme z istej výšky spadnúť jednu loptu. Sledujeme, do akej výšky vyskočí. To isté 

zopakujeme s druhou loptou. Upozorníme, že lopty nevyskočili do tej výšky, z akej sme ich spustili. Potom 

chytíme obe lopty tak, že budú nad sebou a  súčasne ich pustíme. 

Pozorovanie: Pozorujeme, že tentokrát horná lopta vyletela po odraze do oveľa väčšej výšky ako v predchá-

dzajúcom prípade, kým spodná vyletela len do veľmi malej výšky. Rovnaká situácia nastáva, ak použijeme 

inú dvojicu lôpt. 

Vysvetlenie: Pri odraze lopty od podložky sa časť kinetickej energie lopty zmení na vnútornú energiu lopty – 

lopta po odraze vystúpi do menšej výšky, z akej bola spustená. Ak použijeme dve lopty – horná lopta získava 

energiu od spodnej, preto sa horná lopta odrazí do väčšej výšky, kým spodná len do malej. 

13  Trúbka zo slamky 

Pomôcky: slamky, nožnice, špendlík, sviečka. 

Realizácia: Vopred pripravenú slamku si vložíme do úst a zatrúbime na ňu. Potom zoberieme nožnice. Fúkame do 

slamky, aby sme vydávali súvislý tón. Pritom nožnicami postupne skracujeme slamku. Účastníkom 

rozdáme slamky a nožnice a vyzveme ich, aby sa pokúsili vydať nejaký zvuk. Pre prvého, komu sa to 

podarí, môžeme pripraviť malú odmenu. Zdatnejší „trubači“ si môžu pripraviť slamku, do ktorej pomocou 

horúceho špendlíka urobia dierky (obr. 13b). Potom stačí klásť prsty na otvory a hrať. 

Pozorovanie: Čím je slamka kratšia, tým vydáva zvuk vyššej frekvencie. 

  

Obr. 13  Slamka so zostrihnutým koncom (13a) a diery v slamke urobené pomocou horúceho špendlíka (13b) 

Vysvetlenie: Aby slamka vydávala zvuk, je potrebné zostrihnúť jej konce, tak ako je to na obrázku 13a.  

V každom dychovom hudobnom nástroji je jazýček, ktorý sa pri fúknutí do nástroja rozochveje. V našom 

prípade túto funkciu preberá zostrihnutý koniec slamky. Aby sa ľahšie rozkmital, je dobré zostrihnuté konce 

trochu pohrýzť (a tým zmäkčiť). V slamke potom vznikne stojaté vlnenie, ktorého frekvencia závisí 

nepriamo úmerne od dĺžky slamky. 
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14  Premiestnenie loptičky 

Pomôcky: pohár na stopke, pingpongová loptička, dva taniere alebo misky 

Realizácia: Na stôl položíme tanier a do neho vložíme pingpongovú loptičku. Vedľa postavíme pohár a druhý 

tanier. Úlohou je premiestniť pingpongovú loptičku z jedného taniera do druhého bez toho, aby sme sa jej 

dotkli. Riešenie je jednoduché – chytíme pohár a hore dnom ho položíme na loptičku. Začneme pohárom 

pohybovať, tak aby sa loptička v ňom pohybovala dookola.  

Pozorovanie: Pri pomalšom pohybe pohára sa loptička pohybuje po tanieri. Ak sa pohár pohybuje dostatočne 

rýchlo, loptička vystúpi hore a môžeme ju premiestniť. 

 

Obr. 14  Premiestnenie loptičky pomocou pohára 

Vysvetlenie: Na loptičku pôsobia dve sily – gravitačná smerom nadol a normálová sila, ktorou pôsobí pohár 

na loptičku kolmo na povrch pohára v mieste dotyku. Výslednicou týchto dvoch síl je sila pôsobiaca sme-

rom kolmo na os otáčania pohára – dostredivá sila. Dôležité je, aby steny pohára neboli rovné, ale aby sa 

pohár zužoval, t. j. aby jeho horný prierez bol menší ako dolný. 

15  Zoznam bibliografických odkazov 

Na tomto mieste by mali byť uvedené odkazy na knihy, časopisy alebo internetové stránky, z ktorých som 

námety čerpala. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa to týka, že ich tu neuvediem. Je to z toho dôvodu, že 

neviem presne určiť, odkiaľ som námety čerpala. Niektoré pokusy som videla počas svojho štúdia, niektoré som 

videla na niekoľkých internetových stránkach, iné mi opisovali kolegovia. Je preto ťažké určiť, kde sú ich korene, 

kto je autorom ktorého pokusu. Preto som sa rozhodla žiadny odkaz neuviesť s tým, že sa určite necítim byť 

autorkou žiadneho z prezentovaných námetov. 

Homopolárny motor 

Na hodine prírodovedy som predviedol experiment, ktorý si môžete urobiť sami doma. Budete potrebovať: 

●  tužkovú „baterku“ alebo akumulátor, ● neodýmový magnet, ●  skrutku s hrotom, ●  medené drôtiky, (obr. 1). 

Funguje na princípe silového pôsobenia magnetického poľa na vodič, cez ktorý preteká elektrický prúd. Vý-

sledkom je, že medený drôtik sa začne točiť (obr. 2). Dá sa spraviť aj iná konštrukcia motorčeka, kde sa otáča 

skrutka s neodýmovým magnetom a vodič sa nepohybuje (obr. 3). 

   

 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 

(Martin Belluš, 4. A, ZŠ Nevädzová 2, Bratislava) 

Poznámka redakcie: Podrobnejší opis a vysvetlenie nájdete na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_motor  

http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_motor
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Otvorený list učiteľov fyziky 

Vážený pán minister školstva doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., 

dovoľujeme si Vás osloviť ako učitelia pripravujúci budúcich učiteľov fyziky a zároveň ako organizátori 

konferencie „Šoltésove dni“. Konferencia má dlhoročnú tradíciu, pravidelne sa jej zúčastňuje okolo 80 učite-

ľov fyziky základných a stredných škôl a jej posledné ročníky organizačne a obsahovo zabezpečovala Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky UK. Považujeme za dôležité informovať Vás o jednom zo záverov konfe-

rencie a požiadať Vás o pomoc pri odstránení nejasnosti v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP), konkrétne 

v Rámcových učebných plánoch, ktorý má pre prax závažné negatívne dôsledky. 

ŠVP z fyziky je koncipovaný v súlade so súčasnými trendmi vyučovania fyziky vo svete. Koncepcia vyučo-

vania je zameraná na žiaka, na rozvoj žiackych kompetencií, rozvoj manipulatívnych zručností, empirické 

poznávanie s priamou skúsenosťou žiaka, interaktívne poznávacie metódy. Fyzika svojou povahou je experi-

mentálna, jediným kritériom pravdivosti a správnosti v nej je reálny experiment. Poznatky a schopnosti majú 

žiaci nadobúdať formou žiackych reálnych experimentov v malých skupinách, ktoré nie je možné realizovať  

s viac ako 18 žiakmi v triede. ŠVP pre ZŠ aj SŠ z fyziky si preto vyžadujú delenie žiakov na vyučovacích 

hodinách fyziky. 

Viacerí učitelia sa priamo na konferencii sťažovali, že nie sú schopní so žiakmi splniť požiadavky Štátneho 

vzdelávacieho programu z fyziky, lebo im nie je umožnené deliť triedy. Delenie tried s veľkým počtom žiakov 

(nad 18) je totiž nutnou podmienkou na realizáciu žiackych experimentov, ako sú uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe. 

Preto žiadame o zaradenie fyziky medzi predmety s povinným delením žiakov v Rámcových učebných 

plánoch (RUP). Upozorňujeme na skutočnosť, že pred reformou boli pre fyziku jednoznačne zadefinované 

delené hodiny v každom ročníku. Nápravu možno uskutočniť v krátkom časovom horizonte, napríklad v súvis-

losti s úpravami ŠVP v roku 2014. 

Bratislava, február 2014. 

Za organizátorov konferencie Šoltésove dni 

PaedDr. Peter Horváth, PhD., 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., 

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., 

PaedDr. Klára Velmovská, PhD. 

Požiadavku na povinné delenie vyučovacích hodín fyziky na ZŠ a SŠ podporujú: 

učitelia fyziky, účastníci Šoltésových dní 2013, 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 

Slovenská fyzikálna spoločnosť. 

Na vedomie: 

riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 

prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií RNDr. Pavel Sadloň 

hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek 

(Vyzývame týmto aj dekanov fakúlt s technickým a prírodovedným zameraním, aby nás v záujme kvalit-

nejšieho vyučovania fyziky na Slovensku v našich požiadavkách podporili.) 


